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Nowe przepisy o przekazywaniu gospodarstw rolnych
za rentê strukturaln¹ w praktyce notarialnej
I. W dniu 19 czerwca 2007 r. wesz³o w ¿ycie rozporz¹dzenie Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegó³owych warunków i trybu
przyznawania pomocy finansowej w ramach dzia³ania „Renty strukturalne” objêtego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 200720131. Przepisy te ustalaj¹ nowe warunki przekazania gospodarstwa rolnego
za rentê strukturaln¹.
Istotnym elementem programu rent strukturalnych s¹ sporz¹dzane
przez notariuszy akty notarialne. Dokumentuj¹ one bowiem fakt przekazania w³asnoœci gospodarstwa rolnego na inn¹ osobê. Od notariusza jako
osoby zaufania publicznego2 sporz¹dzaj¹cej dokumenty urzêdowe oczekuje siê nale¿ytego wywi¹zania ze swoich obowi¹zków, tak by umo¿liwiæ
beneficjentowi otrzymanie oczekiwanego przez niego œwiadczenia.
Na podstawie wczeœniej obowi¹zuj¹cego rozporz¹dzenia (rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegó³owych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na uzyskiwanie
rent strukturalnych objêtej planem rozwoju obszarów wiejskich3) nota1

Dz.U. z 2007 r. Nr 109, poz. 570 (dalej: rozporz¹dzenie z 2007 r.). Jest on aktem
wykonawczym do ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich
z udzia³em œrodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U. Nr 64, poz. 427).
2
Art. 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz.U. z 2002 r. Nr 42,
poz. 369 z póŸn. zm.) – dalej: pr. o not.
3
Dz.U. z 2004 r. Nr 114, poz. 1191 z póŸn. zm. (dalej: rozporz¹dzenie z 2004 r.)
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riusze sporz¹dzili ponad 50 tys. aktów notarialnych dokumentuj¹cych
przekazanie gospodarstwa rolnego za rentê strukturaln¹4.
Wp³yw na praktykê notarialn¹ nowych przepisów dotycz¹cych przekazywania gospodarstw rolnych za rentê strukturaln¹ nie zosta³, jak dot¹d,
poruszony, a dotychczasowe rozwa¿ania nauki odnosi³y siê do poprzedniego stanu prawnego5.
Rozporz¹dzenie z 2007 r. wprowadza pewne, choæ niewielkie zmiany
w obecnym stanie prawnym w zakresie przekazywania gospodarstw
rolnych za rentê strukturaln¹. Celem niniejszego opracowania jest okreœlenie przydatnoœci dotychczasowych rozstrzygniêæ oraz ocena nowych
wymagañ, jakie niesie za sob¹ z rozporz¹dzenie z 2007 r. odnoœnie do
aktów notarialnych sporz¹dzanych przez notariuszy na potrzeby programu rent strukturalnych.
Niniejsze opracowanie obejmie takie kwestie, jak ocena przez notariusza mo¿liwoœci dokonania przez niego czynnoœci przekazania gospodarstwa rolnego za rentê strukturaln¹ w œwietle nowych przepisów, dalej
forma i treœæ aktu notarialnego oraz rozwa¿ania dotycz¹ce uczestników
obrotu prawnego, który notariusz ma udokumentowaæ.
II. Notariusz sporz¹dzaj¹cy akt notarialny dokumentuj¹cy przekazanie
gospodarstwa za rentê strukturaln¹ bêdzie musia³ okreœliæ w pierwszej
kolejnoœci podstawê prawn¹ jego dokonania, tzn. dokonaæ wyboru
pomiêdzy rozporz¹dzeniem z 2004 r. a rozporz¹dzeniem z 2007 r.
Okolicznoœæ ta wynika z treœci § 27 tego ostatniego. Stanowi on bowiem,
¿e w przypadku postêpowañ w sprawach przyznania rent strukturalnych
prowadzonych w ramach wdra¿ania Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich
4

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wyp³aca renty strukturalne 53.400
osobom w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006, a powierzchnia
przekazanych w ten sposób gospodarstw rolnych (ha UR) wynios³a 480.000 (http://
www.arimr.gov.pl z dnia 2 sierpnia 2007 r. oraz Plan rozwoju obszarów wiejskich na lata
2007-2013, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa, lipiec 2007 r., s. 185).
5
R. B u d z i n o w s k i, Przekazanie gospodarstwa rolnego za rentê strukturaln¹ w praktyce notarialnej, Rejent 2004, nr 10, s. 46-73; R. S z t y k, Przeniesienie w³asnoœci nieruchomoœci w zwi¹zku z zaopatrzeniem emerytalnym i rentami strukturalnymi w rolnictwie, Rejent 2004, nr 8, s. 72-98; R. P a s t u s z k o, Postêpowanie w sprawie przyznania
renty strukturalnej, Zeszyty Naukowe Wy¿szej Szko³y Humanistyczno-Ekonomicznej im.
Jana Zamoyskiego, Zamoœæ 2005, z. 3.
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na lata 2004-2006, wszczêtych i niezakoñczonych decyzj¹ ostateczn¹,
stosuje siê przepisy dotycz¹ce wspierania rozwoju obszarów wiejskich
ze œrodków pochodz¹cych z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu
Orientacji i Gwarancji Rolnej.
Zatem ju¿ na tym etapie dokonywania czynnoœci notarialnej, kieruj¹c
siê zasadami starannoœci zawodowej, do jakiej obliguj¹ go przepisy6,
notariusz powinien zwróciæ uwagê, z jak¹ podstaw¹ prawn¹ dokonywanej przez siebie czynnoœci ma w danym przypadku do czynienia.
W³aœciwy wybór ma tu znaczenie decyduj¹ce nie tylko dla osi¹gniêcia
oczekiwanego œwiadczenia. Wczeœniej obowi¹zuj¹ca regulacja jest znacznie korzystniejsza dla uprawnionych, zatem pominiêcie tego faktu przez
notariusza uszczupli³oby oczekiwania uprawnionych. Jednak¿e nasuwa
siê tu pytanie, czy taka czynnoœæ by³aby w ogóle wa¿na. Wydaje siê, ¿e
na tak udzielone pytanie nale¿y udzieliæ pozytywnej odpowiedzi. Czynnoœæ
notarialna wprawdzie by³aby wa¿na i przeniesienie w³asnoœci mia³oby
miejsce, jednak¿e nale¿y przyj¹æ, ¿e uzyskanie œwiadczenia na podstawie
takiego aktu mog³oby nie nast¹piæ.
Aktywna rola notariusza nie powinna ograniczyæ siê tylko do ustalenia
w³aœciwej podstawy prawnej sporz¹dzanego aktu notarialnego. Równie
istotny jest równie¿ termin, w którym nastêpuje przeniesienie w³asnoœci
gospodarstwa rolnego. Rozporz¹dzenie z 2007 r. w § 19 ust. 7 stanowi,
¿e osoba wnosz¹ca o uzyskanie renty strukturalnej powinna w ci¹gu
szeœciu miesiêcy od daty otrzymania postanowienia przekazaæ gospodarstwo rolne i zaprzestaæ prowadzenia dzia³alnoœci rolniczej. Notariusz jest
zatem zobowi¹zany zwróciæ szczególn¹ uwagê na datê wydania postanowienia przez kierownika powiatowego biura Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa. Termin ten nie ma znaczenia wy³¹cznie porz¹dkowego i nale¿y przyj¹æ, ¿e dokonanie czynnoœci przekazania gospodarstwa po jego up³ywie, podobnie jak w przypadku opisanym powy¿ej,
przeniesie jedynie w³asnoœæ w sensie cywilnoprawnym bez mo¿liwoœci
uzyskania renty strukturalnej. Nale¿y przyj¹æ, ¿e pragn¹c uzyskaæ oczekiwane œwiadczenie, rolnik musia³by z³o¿yæ wniosek ponownie.
Nasuwa siê tu jednak pytanie, czy notariusz powinien weryfikowaæ
ustalenia zawarte w postanowieniu kierownika biura powiatowegoARiMR.
6
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Przyjêcie pozytywnej odpowiedzi by³oby jednak wnioskiem zbyt daleko
id¹cym, chocia¿by z uwagi na to, ¿e notariusz nie dysponuje takim zasobem
informacji jak kierownik powiatowego biura ARiMR, st¹d nieprzypadkowo przyjêto pó³roczny termin na przekazanie gospodarstwa, tak by dane
zawarte w postanowieniu zachowa³y aktualnoœæ. Z drugiej strony, chc¹c
dochowaæ nale¿ytej starannoœci, notariusz nie mo¿e poprzestaæ wy³¹cznie
na ocenie stanu prawnego przekazywanego gospodarstwa dokonanej przez
kierownika ARiMR na potrzeby wydanego postanowienia. Na podstawie
przed³o¿onych dokumentów geodezyjnych b¹dŸ dostarczonego odpisu
z ksiêgi wieczystej mo¿na bowiem ustaliæ rzeczywisty area³ przekazywanych u¿ytków rolnych oraz ich po³o¿enie, natomiast na podstawie okazanych dowodów to¿samoœci ustalony zostanie wiek stron zawieraj¹cych
umowê.
III. Zasadnicz¹ nowoœci¹ z zakresu formy czynnoœci notarialnej
dokumentuj¹cej przekazanie gospodarstwa rolnego za rentê strukturaln¹
jest odrzucenie przez prawodawcê mo¿liwoœci sporz¹dzania umów dzier¿awy, tak jak przewidywa³o to rozporz¹dzenie z 2004 r.7 Powodem rezygnacji z takiego rozwi¹zania jest prawdopodobnie brak mo¿liwoœci
uzyskania poprzez jego zastosowanie poprawy struktury agrarnej gospodarstw rolnych, co zak³ada³ Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2004-2006.
W dotychczasowej praktyce notarialnej umowami dokumentuj¹cymi
przekazanie gospodarstwa za rentê strukturaln¹ by³y najczêœciej umowa
sprzeda¿y b¹dŸ umowa darowizny, choæ ustawodawca nie wymienia ich
z nazwy i nie podaje katalogu umów cywilnoprawnych, jakie mog¹ temu
celowi s³u¿yæ. Mo¿na zatem przyj¹æ, ¿e tak jak w poprzednim stanie
7
Rozporz¹dzenie z 2004 r. przewidywa³o w § 6 ust. 1 pkt 2 lit. c mo¿liwoœæ przekazania gospodarstwa rolnego na powiêkszenie jednego lub kilku gospodarstw rolnych
przez przekazanie wchodz¹cych w jego sk³ad u¿ytków rolnych w dzier¿awê, na podstawie
zawartej na okres co najmniej 10 lat pisemnej umowy zg³oszonej do ewidencji gruntów
i budynków albo umowy w formie aktu notarialnego. Zgodnie z § 6 ust. 2 przekazanie,
o którym mowa powy¿ej, nie mog³o byæ dokonane na rzecz zstêpnego lub pasierba przekazuj¹cego gospodarstwo rolne, osoby pozostaj¹cej z przekazuj¹cym gospodarstwo rolne
we wspólnym gospodarstwie domowym b¹dŸ ma³¿onka którejkolwiek z osób wymienionych powy¿ej.
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prawnym, tak¿e i w przypadku rozporz¹dzenia z 2007 r. dopuszczalne
s¹ umowy zamiany oraz umowy warunkowe i przedwstêpne.
Odnoœnie do umów zamiany notariusz powinien zwróciæ uwagê, by
po dokonaniu takiej czynnoœci, je¿eli jej przedmiotem s¹ nieruchomoœci,
rolnik uprawniony do renty strukturalnej nie sta³ siê w³aœcicielem nieruchomoœci przekraczaj¹cej 0,5 ha u¿ytków rolnych zgodnie z § 9 pkt 1
rozporz¹dzenia z 2007 r. W przypadku gdyby uprawniony nalega³ na
dokonanie takiej czynnoœci, notariusz powinien zawrzeæ w akcie notarialnym wzmiankê o dokonanym przez siebie pouczeniu uprawnionego
rolnika o mo¿liwej konsekwencji polegaj¹cej na utracie prawa do œwiadczenia. Problem taki nie bêdzie w ogóle wystêpowa³, gdy przedmiotem
zamiany oka¿¹ siê dobra materialne inne ni¿ nieruchomoœci, których
nabywc¹ bêdzie rolnik uprawniony do renty strukturalnej.
W przypadku umów przedwstêpnych i warunkowych notariusz
powinien zwróciæ stronom uwagê o koniecznoœci z³o¿enia do biuraARiMR
wniosku, który bêdzie je poprzedza³, i pozytywnego jego rozpatrzenia
przez kierownika. Mog³aby bowiem zdarzyæ siê sytuacja, ¿e rolnik niespe³niaj¹cy wymogów uprawniaj¹cych go do otrzymania renty strukturalnej zobowi¹za³by siê umownie do wyzbycia siê w³asnoœci na rzecz
drugiej strony. Osoba taka mog³aby wówczas ¿¹daæ zawarcia umowy
przyrzeczonej b¹dŸ umowy przeniesienia w³asnoœci, a w razie braku zgody
ze strony rolnika ¿¹daæ wydania przez s¹d zastêpczego oœwiadczenia woli
za tak¹ osobê8.
Nasuwa siê tu jednak pytanie, jak nale¿y oceniæ mo¿liwoœæ notarialnego przekazania gospodarstwa rolnego przed z³o¿eniem wniosku o przyznanie renty strukturalnej zgodnie z rozporz¹dzeniem z 2007 r.
Pomoc¹ w tym przypadku mo¿e s³u¿yæ rozstrzygniêcie Naczelnego
S¹du Administracyjnego z dnia 21 lutego 20069 zapad³e odnoœnie do
wczeœniej obowi¹zuj¹cego rozporz¹dzenia z 2004 r. Zgodnie z nim roz-

8
Zgodnie z art. 64 k.c. prawomocne orzeczenie s¹du stwierdzaj¹ce obowi¹zek danej
osoby do z³o¿enia oznaczonego oœwiadczenia woli zastêpuje to oœwiadczenie, natomiast
zgodnie z art. 1047 § 1 k.p.c., je¿eli d³u¿nik jest obowi¹zany do z³o¿enia oznaczonego
oœwiadczenia woli, prawomocne orzeczenie s¹du zobowi¹zuj¹ce do z³o¿enia oœwiadczenia
zastêpuje oœwiadczenie d³u¿nika.
9
Wyrok NSA w Warszawie, II OSK 1341/05.
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porz¹dzenie Rady (WE) nr 1257/1999 w sprawie wsparcia rozwoju
obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji
Rolnej (EFOGR) oraz zmieniaj¹ce i uchylaj¹ce niektóre rozporz¹dzenia10
stanowi samodzieln¹ podstawê prawn¹ do przyznania renty strukturalnej,
poniewa¿ okreœla, jakie warunki musi spe³niaæ osoba przejmuj¹ca i przekazuj¹ca gospodarstwo rolne. W opisanym powy¿ej stanie faktycznym
rolnik przekaza³ swoje gospodarstwo przed wejœciem w ¿ycie rozporz¹dzenia z 2004 r.11, ale po przyst¹pieniu Polski do Unii Europejskiej.
Analogiczn¹ rolê spe³nia obecnie rozporz¹dzenie Rady Nr 1698/2005/WE
z dnia 20 wrzeœnia 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich
przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
(EFRROW)12, które znacznie wyprzedza rozporz¹dzenie z 2007 r. Mo¿na
zatem przyj¹æ, ¿e i w przypadku tych aktów prawnych rozstrzygniêcie
s¹du mog³oby byæ analogiczne, a zatem œwiadczenie takiemu rolnikowi
powinno zostaæ przyznane. Wobec tego notariusz nie powinien w takim
przypadku odmawiaæ13 dokonania czynnoœci notarialnej, jednak¿e powinien zawrzeæ stosowne pouczenie o koniecznoœci uzyskania postanowienia w³aœciwego terytorialnie kierownika biura powiatowego AR i MR.
Zgodnie z § 6 ust. 2 warunek przekazania gospodarstwa rolnego za
rentê strukturaln¹ zostanie spe³niony tak¿e w sytuacji, gdy Agencja
Nieruchomoœci Rolnych skorzysta z okreœlonego w ustawie z dnia 11
kwietnia 2003 r. o kszta³towaniu ustroju rolnego prawa pierwokupu lub
pierwszeñstwa nabycia14.
Wydaje siê, ¿e powy¿sze mo¿na tak¿e odnieœæ do nieruchomoœci rolnych
nabytych od Agencji W³asnoœci Rolnej Skarbu Pañstwa, której nastêpc¹
jest ANR i bêdzie to dotyczy³o nieruchomoœci, co do których AWRSP
przys³ugiwa³oby prawo pierwokupu na podstawie ustawy o gospodaro10

Dz.Urz. UE L 160 z dnia 26 czerwca 1999 r.
Nast¹pi³o 1 sierpnia 2004 r. zgodnie z § 24 rozporz¹dzenia z 2004 r.
12
Dz.Urz. UE Nr L 277 z dnia 21 paŸdziernika 2005 r. Ten akt prawny uzupe³niony
jest przez za³¹cznik II do rozporz¹dzenia Komisji Nr 1974/2006/WE z dnia 15 grudnia
2006 r. ustanawiaj¹cego szczegó³owe zasady stosowania rozporz¹dzenia Rady Nr 1698/
2005/ WE w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) Dz.Urz. UE Nr L 368/15 z dnia 23
grudnia 2006 r.
13
Tak¹ mo¿liwoœæ daje art. 81 pr. o not.
14
Dz.U z 2003 r. Nr 64, poz. 592.
11
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waniu nieruchomoœciami rolnymi Skarbu Pañstwa15. Ma to zwi¹zek z art.
29 ust. 4 wspomnianej ustawy, zgodnie z którym Agencji przys³uguje
prawo pierwokupu na rzecz Skarbu Pañstwa przy odsprzeda¿y nieruchomoœci przez nabywcê w okresie 5 lat od nabycia tej nieruchomoœci od
Agencji.
IV. Program rent strukturalnych regulowany przez rozporz¹dzenie
z 2007 r. zwiêksza wymagania, jakie s¹ oczekiwane, i to zarówno po
stronie uprawionego do renty strukturalnej, jak i po stornie przejmuj¹cego
gospodarstwo rolne lub te¿ u¿ytki rolne wchodz¹ce w jego sk³ad. Jest
to spowodowane przyjêtym za³o¿eniem, by przy znacznie obni¿onych
œrodkach finansowych z dzia³ania tego mog³a skorzystaæ liczba beneficjentów zbli¿ona do liczby beneficjentów programu z lat 2004-2006.
Podstaw¹ zmian¹ w tym zakresie jest skrócenie okresu wyp³acania
œwiadczenia w ramach programu rent strukturalnych. Zgodnie z § 13
rozporz¹dzenia z 2007 r. rentê strukturaln¹ wyp³aca siê za ka¿dy miesi¹c,
w terminie okreœlonym w decyzji administracyjnej o jej przyznaniu, nie
d³u¿ej jednak ni¿ do osi¹gniêcia przez beneficjenta wieku 65 lat. Oszczêdnoœæ przejawia siê w tym, ¿e wraz z osi¹gniêciem tego wieku mo¿e rolnik
ubiegaæ siê o emeryturê z tytu³u ubezpieczenia spo³ecznego rolników16
b¹dŸ na zasadach ogólnych17.
Nowy program rent strukturalnych ma nie tylko bardziej oszczêdnoœciowy charakter, ale tak¿e dostêp do niego podlega wiêkszej reglamentacji i jego uszczelnieniu, tak by obok wymiany pokoleñ w gospodarce
wiejskiej osi¹gn¹æ podniesienie profesjonalizmu w³aœcicieli gospodarstw
rolnych. Znamiennym przyk³adem takiego kierunku zmian jest wymagany
sta¿ pracy po stronie przejmuj¹cego gospodarstwo. Zamiast pojêcia „okres
pracy w gospodarstwie rolnym”, jakim operowa³o rozporz¹dzenie z 2004 r.,
w nowym akcie prawnym spotykamy pojêcie „sta¿u pracy w rolnictwie”.
W poprzednim stanie prawnym „okres pracy w gospodarstwie rolnym” nie by³ w ¿aden sposób definiowany i w tym zakresie wystarcza³o
15

Dz.U. z 2004 r. Nr 208, poz. 2128 z póŸn. zm.
Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników (Dz.U.
z 1998 r. Nr 7, poz. 25 z póŸn. zm.)
17
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeñ
spo³ecznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 z póŸn. zm.).
16
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tylko oœwiadczenie stron. Obecnie definicjê terminu „sta¿ pracy w rolnictwie” zawiera § 7 ust. 3 rozporz¹dzenia z 2007 r., okreœlaj¹c go jako
okres liczony do dnia z³o¿enia wniosku, w którym osoba przejmuj¹ca
gospodarstwo rolne podlega³a ubezpieczeniu spo³ecznemu rolników. Po
stronie przejmuj¹cego gospodarstwo rolne lub u¿ytki rolne wchodz¹ce
w jego sk³ad rodzi to obowi¹zek zgromadzenia dokumentów potwierdzaj¹cych fakt odprowadzania sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne rolników.
Dokumenty te mog¹ zostaæ przez notariusza poœwiadczone za zgodnoœæ
z orygina³em, jeœli rolnik pragn¹³by orygina³y zachowaæ.
Rolnik pragn¹cy przekazaæ gospodarstwo za rentê strukturaln¹ mo¿e
mieæ w¹tpliwoœæ, czy zaleg³e sk³adki na KRUS mo¿na odprowadziæ z dat¹
wsteczn¹. Wydaje siê, ¿e na tak postawione pytanie notariusz mo¿e udzieliæ
odpowiedzi pozytywnej. Przepisy rozporz¹dzenia z 2007 r. wskazuj¹ tylko
koniecznoœæ podlegania ubezpieczeniu spo³ecznemu rolników, nie precyzuj¹c momentu pokrycia sk³adek. A zatem, jeœli zainteresowany op³aci
sk³adki tak¿e te zaleg³e wraz z ewentualnymi odsetkami, wówczas mo¿na
przyj¹æ, ¿e wymogi dotycz¹ce sta¿u pracy zosta³y spe³nione.
Podobnie wymagania zosta³y te¿ sformu³owane po stronie przekazuj¹cego gospodarstwo. Zarówno w poprzednim, jak i obecnym stanie prawnym wymagany jest nieprzerwany, co najmniej dziesiêcioletni okres dzia³alnoœcirolniczejwgospodarstwierolnymbezpoœredniopoprzedzaj¹cyz³o¿enie
wniosku o przyznanie renty strukturalnej18. Jednak¿e w przeciwieñstwie do
poprzedniego stanu prawnego piêcioletni okres ubezpieczenia emerytalnorentowego okreœlonego w przepisach o ubezpieczeniu spo³ecznemu rolników
musi towarzyszyæ wy¿ej opisanej dzia³alnoœci rolniczej19. Œwiadczy o tym
tak¿e linia interpretacji przyjêta przez polskie s¹downictwo administracyjne20
i co do tego nowa regulacja nie pozostawia ¿adnych w¹tpliwoœci.
18
Gdy nieobecnoœæ ma charakter krótkotrwa³y i nie dochodzi w jej wyniku do zerwania
zwi¹zku takiej osoby z gospodarstwem rolnym, brak jest podstaw do uznania, ¿e osoba
taka zaprzesta³a prowadzenia dzia³alnoœci rolnej. Jednak w sytuacji, gdy osoba przez okres
np. kilku lat przebywa³a trwale poza gospodarstwem, przez co utraci³a mo¿liwoœæ osobistego zarz¹dzania nim, bez w¹tpienia mamy do czynienia z zaprzestaniem prowadzenia
przez ni¹ dzia³alnoœci rolniczej; zob. wyrok WSA IVSA/Wa 1939/05.
19
Wystarczy, ¿e rolnik przed³o¿y zaœwiadczenie z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Spo³ecznego, z którego bêdzie wynika³o, ¿e podlega³ on ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez dowolnych 20 kwarta³ów w okresie 10 lat przed z³o¿eniem wniosku.
20
Wyrok NSA w Warszawie, II OSK 1000/05.
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Z ca³¹ pewnoœci¹ aktywna rola notariusza powinna przejawiaæ siê
w przypadku przekazania nieruchomoœci rolnych osobom prawnym.
W nowym stanie prawnym notariusz bêdzie musia³ za¿¹daæ dokumentów
œwiadcz¹cych o tym, ¿e osoba prawna nie jest jednostk¹ sektora finansów
publicznych, a ponadto dzia³alnoœæ rolnicza powinna nale¿eæ do zakresu
jej dzia³ania.
W obowi¹zuj¹cym obecnie stanie prawnym nie jest ju¿ mo¿liwe przekazanie gruntu rolnego na cele ochrony przyrody w rozumieniu przepisów
ustawy o ochronie przyrody21 , nie jest te¿ mo¿liwe przekazanie ich w celu
zalesienia i to pomimo istnienia planu miejscowego b¹dŸ studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy przewiduj¹cego zalesienie u¿ytków rolnych przekazywanych w celu uzyskania renty
strukturalnej22. Zmiany te wprowadza § 1 rozporz¹dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nowelizuj¹cego wczeœniejsze rozwi¹zania zawarte
w rozporz¹dzeniu z 2007 r.23 Zgodnie natomiast z § 2 pkt 2 wnioski
z³o¿one do kierownika powiatowego biura ARiMR powinny zostaæ przez
rolnika zmodyfikowane, jeœli zawieraj¹ dyspozycjê przekazania gruntów
na cele ochrony przyrody lub do zalesienia. Dla praktyki notarialnej zmiana
ta ma znaczenie raczej teoretyczne. Je¿eli bowiem jakikolwiek akt notarialny zosta³ ju¿ sporz¹dzony na podstawie rozporz¹dzenia z 2007 r.
i zawiera on przekazanie gruntów na cele ochrony przyrody lub do zalesienia, wówczas strony powinny zgodnie zmieniæ treœæ takiej umowy.
V. Reglamentacyjny charakter nowej regulacji przejawia siê tak¿e
w odniesieniu do strony przedmiotowej czynnoœci przekazania gospodarstwa rolnego za rentê strukturaln¹. W tym przypadku notariusz sporz¹dzaj¹cy akt notarialny dokumentuj¹cy przekazanie gospodarstwa rolnego
wzglêdnie u¿ytków rolnych wchodz¹cych w jego sk³ad bêdzie musia³

21

Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880.
Zgodnie z § 24 ust. 1 mo¿liwe jest to do 31 grudnia 2013 r. a wiêc do koñca okresu
realizacji PROW na lata 2007-2013.
23
Rozporz¹dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lipca 2007 r. zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie szczegó³owych warunków i trybu przyznawania pomocy
finansowej w ramach dzia³ania „Renty strukturalne” objêtego Planem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013, Dz.U. z 2007 r. Nr 140, poz. 990.
22

104

Nowe przepisy o przekazywaniu gospodarstw rolnych za rentê...

zwróciæ szczególn¹ uwagê na miejsce po³o¿enia nieruchomoœci stanowi¹cych przedmiot obrotu24.
W rozporz¹dzeniu z 2007 r. obszar, jaki nale¿y przekazaæ, by uzyskaæ
rentê strukturaln¹, uzale¿niony jest od województwa, w którym nieruchomoœæ jest po³o¿ona. Szczególnej uwagi wymaga zatem sytuacja, gdy
gospodarstwo rolne po³o¿one jest na terenie wiêcej ni¿ jednego województwa. Zwrot „najwiêksza czêœæ” u¿yty, w § 4 pkt 5. nale¿y raczej interpretowaæ jako co najmniej wiêcej ni¿ po³owê u¿ytków rolnych wchodz¹cych w sk³ad gospodarstwa.
Sporz¹dzaj¹c akt notarialny, notariusz powinien tak¿e zwróciæ uwagê
na œredni¹ powierzchniê u¿ytków rolnych w gospodarstwie na terenie
województwa, w którym jest ono po³o¿one b¹dŸ w którym znajdujê siê
jego najwiêksza czêœæ. Jakkolwiek kierownik powiatowego biura ARiMR
dokonuje weryfikacji wniosku pod tym wzglêdem, to jednak pomiêdzy
wydaniem decyzji o spe³nieniu warunków do otrzymania renty strukturalnej a przekazaniem gospodarstwa rolnego mo¿e up³yn¹æ d³u¿szy okres
czasu. Taka sytuacja mo¿e wyst¹piæ, gdy postanowienie kierownika wydano
w roku poprzedzaj¹cym rok, w którym dokonana zostanie czynnoœæ
przekazania gospodarstwa.
Powstaje zatem pytanie, czy w takiej sytuacji notariusz powierzchniê
tê ustala siê zgodnie z danymi z roku, w którym wydano postanowienie,
czy te¿ poprzestaje na ustaleniach kierownika powiatowego biura ARiMR.
Problem jest o tyle wa¿ny, ¿e rozporz¹dzenie z 2007 r. wskazuje nawet
akt prawny, jakim nale¿y siê w tym przypadku pos³u¿yæ. Zgodnie z § 6
ust. 3 i 4 oraz § 25 œredni¹ powierzchniê gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju w danym roku ustala siê na podstawie informacji
og³oszonej przez Prezesa ARiMR na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia
2007 r. o p³atnoœciach do gruntów rolnych i p³atnoœci cukrowej25.
24
Zgodnie z § 4 pkt. 5 rozporz¹dzenia z 2007 r. wymagany obszar przekazywanych
u¿ytków rolnych w przypadku gospodarstw rolnych po³o¿onych w województwie ma³opolskim, podkarpackim, œl¹skim i œwiêtokrzyskim wynosi co najmniej 1 ha, a w pozosta³ych województwach 3 ha. W przypadku gospodarstw rolnych po³o¿onych na obszarze
wiêcej ni¿ jednego województwa, za województwo, w którym jest po³o¿one gospodarstwo
rolne, uznaje siê to województwo, w którym jest po³o¿ona najwiêksza czêœæ u¿ytków
rolnych wchodz¹cych w sk³ad tego gospodarstwa.
25
Dz.U z 2007 r. Nr 35, poz. 217 i Nr 99, poz. 666.
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Wydaje siê, ¿e w takiej sytuacji notariusz powinien poprzestaæ na
ocenie dokonanej przez kierownika biura powiatowego ARiMR, poniewa¿
z uwagi na ci¹g³oœæ postêpowania, którego czêœci¹ jest akt notarialny,
zasadnym jest przyjêcie zapisów rozporz¹dzenia z 2007 r. wprost i przyjêcia
œredniej powierzchni gospodarstwa z roku poprzedzaj¹cego z³o¿enie wniosku
o przyznanie renty strukturalnej. Spe³nienie tego wymogu powinien zawieraæ akt notarialny w formie z³o¿onego w nim przez strony oœwiadczenia.
VI. Wymagania co do formy aktu notarialnego dokumentuj¹cego
czynnoœæ przekazania gospodarstwa rolnego b¹dŸ u¿ytków rolnych
wchodz¹cych w jego sk³ad nie zosta³y bli¿ej sprecyzowane w nowym
akcie prawnym. Prawodawca utrzyma³ w mocy poprzednie rozwi¹zania
w tym zakresie, poprzestaj¹c na wymaganiu, by zgodnie z § 8 umowa
o przekazaniu gospodarstwa rolnego lub u¿ytków rolnych wchodz¹cych
w jego sk³ad zawiera³a oœwiadczenie stron co do spe³nienia warunków
okreœlonych w § 6 ust. 1 lub 2 oraz w § 7.
Podobnie jak w poprzednim stanie prawnym tak¿e obecnie zgodnie
z § 9 rozporz¹dzenia z 2007 r. rolnik przekazuj¹cy gospodarstwo mo¿e
zachowaæ 0,5 ha u¿ytków rolnych. Je¿eli zdecyduje siê na tak¹ ewentualnoœæ, notariusz powinien zawrzeæ w akcie notarialnym pouczenie, ¿e
dzia³alnoœæ rolnicza prowadzona na tym obszarze mo¿e s³u¿yæ wy³¹cznie
zaspokajaniu potrzeb w³asnych uprawnionego oraz osób pozostaj¹cych
z nim we wspólnym gospodarstwie domowym. Zarówno rolnik uprawniony do renty strukturalnej, jak i jego ma³¿onek nie mog¹ prowadziæ
dzia³u specjalnego produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku
dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników.
W praktyce notarialnej w œwietle nowego i starego rozporz¹dzenia
o uzyskiwaniu rent strukturalnych mog³y pojawiæ siê w¹tpliwoœci, jak
nale¿y traktowaæ obszar stanowi¹cy las wchodz¹cy w sk³ad gospodarstwa rolnego. Rolnik, uzyskuj¹c prawo do renty strukturalnej, powinien
zaprzestaæ prowadzenia dzia³alnoœci rolniczej. Definicje dzia³alnoœci rolniczej zawiera § 2 pkt 1 rozporz¹dzenia z 2007 r. Posiadanie lasu nie jest
równoznaczne z prowadzeniem dzia³alnoœci rolniczej, zatem las rolnik
mo¿e zatrzymaæ. Jednak¿e zgodnie z za³o¿eniami PROW na lata 2007-
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2013 udzia³ w programie rent strukturalnych wyklucza siê z udzia³em
w innych dzia³aniach Wspólnej Polityki Rolnej. Beneficjenci programu
rent strukturalnych nie bêd¹ mogli korzystaæ z innych instrumentów (WPR).
W przypadku korzystania z premii zalesieniowej, rolnik bêdzie musia³
wybraæ jedn¹ formê wsparcia. Nie jest mo¿liwe korzystanie z obu tych
form jednoczeœnie.
Sporz¹dzaj¹c czynnoœæ notarialn¹ przekazania gospodarstwa za rentê
strukturaln¹, notariusz powinien zwróciæ uwagê na podstawê nabycia
przekazywanych przez rolnika gruntów. Zgodnie bowiem z § 11 rozporz¹dzenia z 2007 renta strukturalna nie przys³uguje, gdy w sk³ad przekazywanego gospodarstwa wchodz¹ u¿ytki rolne przejête w trybie okreœlonym w przepisach o rentach strukturalnych w rolnictwie, przepisach
o pomocy finansowej na uzyskiwanie rent strukturalnych objêtej planem
rozwoju obszarów wiejskich albo w trybie nowego rozporz¹dzenia, chyba
¿e rolnik prowadzi³ dzia³alnoœæ rolnicz¹ na tych u¿ytkach przez okres co
najmniej 5 lat. Stosowne pouczenie w tym zakresie powinien zawieraæ
akt notarialny.
VII. Mimo ¿e realizowany obecnie program rolniczych rent strukturalnych wyp³acanych rolnikom w oparciu o rozporz¹dzenie z 2007 r.,
z uwagi na zawarte w nim uregulowania, zwiêksza wymagania, jakie s¹
stawiane jego stronom w porównaniu z wczeœniej obowi¹zuj¹cymi uregulowaniami, to spotka³ siê on z du¿ym zainteresowaniem rolników26. Jest
to szczególnie widoczne, gdy jego efekty porównane zostan¹ z tymi, jakie
przynios³a ustawa z 26 kwietnia 2001 o rentach strukturalnych w rolnictwie27, na podstawie której notariusze sporz¹dzili zaledwie kilkaset umów
notarialnych przekazania gospodarstwa.
26

Limit wniosków na 2007 r. w iloœci 7200 zosta³ przekroczony 17 sierpnia 2007 r.
o 5% i w zwi¹zku z powy¿szym ostatnim dniem, w którym rolnik móg³ w 2007 z³o¿yæ
wniosek o przyznanie renty strukturalnej by³ 20 sierpnia 2007 r. W sumie w biurach
powiatowych ARiMR rolnicy z³o¿yli 8629 wniosków http://www.arimr.gov.pl z 23 sierpnia 2007 r.
27
Dz.U. z 2001 r., Nr 52, poz. 539 z póŸn. zm. Choæ wczeœniejsze prognozy przewidywa³y z³o¿enie wniosków nawet przez 8 tys. beneficjentów, to ostatecznie na jej podstawie
w 2002 r. wp³ynê³o od rolników w ca³ej Polsce 1206 wniosków o przyznanie renty strukturalnej. Wstêpne warunki spe³ni³o 769 osób, które zadeklarowa³y do przekazania 626
gospodarstw o ³¹cznej powierzchni 8996,06 ha. Ostatecznie od 1 stycznia 2003 r. œwiad
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Przeprowadzone powy¿ej rozwa¿ania prowadz¹ do wniosku, ¿e
dotychczasowe rozwi¹zania sprawdzi³y siê w praktyce notarialnej, a nowy
akt prawny zwiêksza po stronie notariusza jego zaanga¿owanie przy
dokumentowanej przez niego czynnoœci. Zwiêkszenie oczekiwañ po stronie
notariusza jest wynikiem zwiêkszenia wymagañ, jakich oczekuje siê od
stron umowy przekazania gospodarstwa rolnego lub u¿ytków rolnych
wchodz¹cych w jego sk³ad za rentê strukturaln¹.
Z uwagi na to, ¿e Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich zosta³ zaplanowany na lata 2007-2013, nale¿y przyj¹æ, i¿ czynnoœæ notarialna z zakresu
programu rent strukturalnych stanie siê trwa³ym elementem praktyki
notarialnej. Konieczne zatem jest, by praktyka notarialna w oparciu o dzia³ania samorz¹du notarialnego i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa wykszta³ci³a w³aœciw¹ wyk³adniê obowi¹zuj¹cych przepisów.
Powy¿sze wywody mia³y na celu zaprezentowanie wybranych problemów praktyki notarialnej, jakie mog¹ siê pojawiæ wraz ze stosowaniem
przez notariuszy przepisów rozporz¹dzenia z 2007 r. W tym celu zaprezentowane zosta³y te rozwi¹zania nowej regulacji, które w praktyce
notarialnej mog¹ wzbudzaæ kontrowersje b¹dŸ mog¹ siê staæ Ÿród³em
w¹tpliwoœci.
Zadaniem notariusza dokumentuj¹cego czynnoœæ przekazania gospodarstwa rolnego lub u¿ytków rolnych wchodz¹cych w jego sk³ad za rentê
strukturaln¹ jest jak najpe³niejsze zrealizowanie oczekiwañ stron takiej
umowy. Notariusz winien zatem zatroszczyæ siê o zawarcie w akcie
notarialnym stosownych pouczeñ i w tym zakresie udzieliæ stronom
niezbêdnych informacji.

czenia wyp³acane s¹ 460 osobom, które przekaza³y gospodarstwa rolne i zaprzesta³y
prowadzenia dzia³alnoœci rolniczej. W 2003 r. zg³oszono 587 nowych wniosków o rentê
strukturaln¹; zob. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Plan rozwoju obszarów wiejskich na lata 2004-2006, Warszawa 2004, s. 56.
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