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Rados³aw Pastuszko

Przekazanie gospodarstwa rolnego za emeryturê (rentê
strukturaln¹) a przej�cie kwotymlecznej na nabywcê

w �wietle praktyki notarialnej

I
Przyst¹pienie Polski z dniem 1 maja 2004 r.1 do struktur Unii Euro-

pejskiej i objêcie rolników regu³ami Wspólnej Polityki Rolnej (WPR)
spowodowa³o pojawienie siê nowych problemów zwi¹zanych ze stoso-
waniem w³a�ciwych dla WPR instytucji prawnych. W szczególno�ci
dotyczy to instrumentów polityki rynkowej, które nie by³y dotychczas
przedmiotem zainteresowania literatury, w tym tak¿e praktyki notarialnej2.
Niniejsze uwagi maj¹ na celu przedstawienie nowej regulacji prawnej,

która pojawi³a siê po raz pierwszy na gruncie ustawy z dnia 6 wrze�nia
2001 r. o regulacji rynku mleka i przetworów mlecznych3. Podstawow¹
instytucjê rynku mleka stanowi ilo�æ referencyjna, tradycyjnie nazywana
kwot¹ mleczn¹. Indywidualna ilo�æ referencyjna (IIR) przyznana produ-

1 Patrz Traktat Akcesyjny podpisany w Atenach w dniu 16 kwietnia 2004 r. i akt
dotycz¹cy warunków przyst¹pienia do Unii Europejskiej oraz dostosowañ w traktatach
stanowi¹cych podstawê Unii Europejskiej (Dz.U. Nr 90, poz. 864), a tak¿e za³¹cznik II
do Aktu (za³¹cznik nr 1, tom I do Dz.U. Nr 90).

2 Niektóre instytucje prawne polityki strukturalnej w rolnictwie doczeka³y siê ju¿
opracowañ, w szczególno�ci dotyczy to rent strukturalnych (wcze�niejszych emerytur);
patrz R. S z t y k, Przeniesienie w³asno�ci nieruchomo�ci w zwi¹zku z zaopatrzeniem eme-
rytalnym i rentami strukturalnymi w rolnictwie, Rejent 2004, nr 8, s. 72-88; R. B u d z i -
n o w s k i, Przekazanie gospodarstwa rolnego za rentê strukturaln¹ w praktyce notarial-
nej, Rejent 2004, nr 10, s. 46-73.

3 Dz.U. Nr 129, poz. 1446 ze zm., cyt. dalej jako ustawa z 2001 r.
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centowi (posiadaczowi gospodarstwa rolnego) w drodze decyzji dyrek-
tora oddzia³u terenowego Agencji Rynku Rolnego4 stanowi przes³ankê
wprowadzenia tego produktu do obrotu.
Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z 2001 r., w przypadku zbycia

gospodarstwa rolnego przez dostawcê hurtowego lub dostawcê bezpo-
�redniego przyznane tym¿e producentom prawo do indywidualnej kwoty
mlecznej przechodzi³o na nabywcê tego gospodarstwa. Wed³ug art. 11
ust. 1 ustawy, prawo do przyznanej indywidualnej kwoty mlecznej lub
jej czê�cimog³o byæ tak¿e zbywane lubwydzier¿awianewdrodze umowy.
Konstrukcja ta zosta³a z pewnymi zmianami utrzymana w obecnie

obowi¹zuj¹cej ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku
mleka i przetworów mlecznych5. Pod wzglêdem merytorycznym odpo-
wiednikiem poprzednich przepisów s¹ art. 22 i 33 cyt. ustawy.
Przewidzian¹ przez ustawodawcê mo¿liwo�æ cywilnoprawnego obrotu

kwot¹ mleczn¹, któr¹ obecnie okre�la siê mianem indywidualnej ilo�ci
referencyjnej (IIR), dopuszcza obecnie ustawodawca w dwóch sytuacjach:
1) indywidualna ilo�æ referencyjnamo¿ebyæprzedmiotemsamodzielnego

obrotu w granicach wyznaczonych przez ustawê. Wed³ug art. 22 ust. 1 cyt.
ustawy, prawo do indywidualnej ilo�ci referencyjnej lub jego czê�æ mo¿e byæ
zbywane lub wydzier¿awiane wy³¹cznie producentowi w drodze umowy
zawartej w formie pisemnej. Umowa dla swojej wa¿no�ci wymaga zareje-
strowaniaprzezdyrektoraw³a�ciwegomiejscowooddzia³uterenowegoAgencji
Rynku Rolnego poprzez dokonanie wpisu do rejestru producentów,
2) wed³ug literalnego brzmienia art. 30 ust. 1 ustawy, w przypadku

zbycia gospodarstwa producenta przyznane mu prawo do indywidualnej
ilo�ci referencyjnej przechodzi na nabywcê gospodarstwa. Przez �zbycie�
na gruncie analizowanej ustawy nale¿y rozumieæ rozporz¹dzenie gospo-
darstwem. Rozporz¹dzenie Rady WE NR 1788/2003 z dnia 29 wrze�nia
2003 r., ustanawiaj¹ce op³atê wyrównawcz¹ w sektorze mleka i prze-
tworów mlecznych6, reguluje to zagadnienie w artykule 17 �Transfery
ilo�ci referencyjnych wraz z gruntami�.

4 Patrz art. 6 i 6a. Ustawa ta zosta³a uchylona przez ustawê z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz.U. Nr 93, poz. 897), cyt. dalej
jako ustawa z 2004 r.

5 Dz.U. Nr 93, poz. 897.
6 Dz. Urz. UE L 187 z dnia 10 lipca 2003 r.
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Ta ostatnia mo¿liwo�æ obejmuje równie¿ przekazanie gospodarstwa
za emeryturê (rentê strukturaln¹) i jest przedmiotem dalszych uwag.

II
Wed³ug ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spo³ecznym

rolników7, przekazanie gospodarstwa rolnego nie stanowi koniecznej
przes³anki uzyskania �wiadczenia emerytalnego. Niemniej, dla uzyskania
emerytury w pe³nej wysoko�ci b¹d� emerytury wcze�niejszej, konieczne
jest zaprzestanie dzia³alno�ci rolniczej (art. 28 ust. 1 ustawy z 1990 r.)8.
Do tego prowadzi przede wszystkim rozporz¹dzenie gospodarstwem
rolnym.
Na gruncie ustawy z 1990 r. notariusz sporz¹dzaj¹cy umowê maj¹c¹

na celu przekazanie gospodarstwa rolnego za emeryturê w ramach zgod-
nych intencji i zamiaru stron sporz¹dza:
1) umowê prawa powszechnego, tj. przede wszystkim umowê sprze-

da¿y, darowizny, do¿ywocia (art. 28 ustawy);
2) umowê w celu wykonania umowy z nastêpc¹ (rozporz¹dzaj¹c¹),

która jest umow¹ przenosz¹c¹ w³asno�æ gospodarstwa rolnego na na-
stêpcê, zawieran¹ w wykonaniu umowy z nastêpc¹ jako umowy �tylko�
zobowi¹zuj¹cej (art. 84 i nast. cyt. ustawy).
Renty strukturalne s¹ instytucj¹ uzupe³niaj¹ca rolniczy system eme-

rytalny. Zasadnicz¹ podstawê normatywn¹ stanowi w tym zakresie roz-
porz¹dzenieRadyNr 1257/1999 z dnia 17maja 1999 r.w sprawiewsparcia
rozwoju wsi przez Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej
(EAGGF)9 i wykonawcze Rozporz¹dzenie Komisji Nr 817/2004 z dnia
29 kwietnia 2004 r.10 Godzi siê podkre�liæ, ¿e rozporz¹dzenie te stosowane
s¹ bezpo�rednio w ka¿dym pañstwie cz³onkowskim, bez dokonywanie
jakichkolwiek czynno�ci transpozycyjnych. Ich obowi¹zywanie zale¿y je-

7 Tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25 ze zm., cytowana dalej jako ustawa
emerytalna.

8 Szerzej E. D r o z d,Podstawowe zagadnienia konstrukcyjne umowy z nastêpc¹, Rejent
1991, nr 3, s. 31; R. B u d z i n o w s k i, Umowa z nastêpc¹, [w:] System prawa prywat-
nego. Zobowi¹zania � czê�æ szczegó³owa, pod red. J. Panowicz-Lipskiej, Warszawa 2004.

9 OJ 1999, L 160, z 26.06.1999.
10 Dz.Urz. WE L 153, z 30.04.2004.
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dynie od og³oszeniawDziennikuUrzêdowymUnii Europejskiej11. Na grun-
cie prawa krajowego zasady uzyskiwania rent strukturalnych okre�lone
zosta³y w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju ob-
szarów wiejskich ze �rodków pochodz¹cych z Sekcji Gwarancji Europej-
skiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej12 oraz w rozporz¹dzeniu
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 wiejskich13.
Renta strukturalna przyznawana jest producentowi rolnemu (rolniko-

wi), je�li spe³ni on przes³anki okre�lone w § 4 pkt 1-7 rozp. wyk. Pod-
stawowe znaczenie ma przekazanie gospodarstwa rolnego14 o ³¹cznej
powierzchni u¿ytków rolnych wynosz¹cej co najmniej 1 ha.
Przekazanie gospodarstwa mo¿e, zgodnie z cytowanym rozporz¹dze-

niem, nast¹piæ na kilka sposobów. Niniejsze rozwa¿ania ograniczaj¹ siê
do przekazania gospodarstwa w drodze umowy.
Po pierwsze, przekazanie mo¿e nast¹piæ przez przeniesienie w³asno�ci

gospodarstwa rolnego w ca³o�ci na rzecz nastêpcy (§ 6 ust. 1 pkt 2 lit. a
cyt. rozp.).Nastêpc¹ jest osoba fizyczna rozpoczynaj¹cadzia³alno�æ rolnicz¹
po raz pierwszy z dniem przejêcia gospodarstwa rolnego od producenta
rolnego ubiegaj¹cego siê o rentê strukturaln¹, która nie ukoñczy³a 40 roku
¿ycia w dniu z³o¿enia wniosku o rentê strukturaln¹ (§ 2 pkt 3 rozp.).
Po wtóre, przekazanie gospodarstwa mo¿e nast¹piæ przez odp³atne lub

nieodp³atneprzeniesieniew³asno�ci u¿ytkówrolnychwchodz¹cychw sk³ad
gospodarstwa rolnego na powiêkszenie jednego lub kilku gospodarstw
rolnych (§ 6 ust. 1 pkt 2 lit. b cyt. rozp.)15.

11 Patrz og³oszenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie sto-
sowania prawa Unii Europejskiej (MP Nr 20, poz. 359).

12 Dz.U. Nr 229, poz. 2273 ze zm., cytowana dalej jako ustawa o wspieraniu obszarów
wiejskich.

13 Dz.U. Nr 114, poz. 1191, cyt. dalej jako rozporz¹dzenie wykonawcze.
14 Przez przekazanie gospodarstwa rolnego nale¿y rozumieæ, stosownie do § 6 ust. 1

cyt. rozp., przekazanie wszystkich u¿ytków rolnych wchodz¹cych w sk³ad danego gospo-
darstwa, które stanowi¹ przedmiot odrêbnej w³asno�ci rolnika i jegoma³¿onka b¹d� bêd¹ce
przedmiotem ich wspó³w³asno�ci; szerzej R. B u d z i n o w s k i, Umowa z nastêpc¹...

15 Poza rozwa¿aniami pozosta³o przekazanie gospodarstwa w drodze umowy dzier¿a-
wy oraz w trybie administracyjnym art. 6 ust. 2 ustawy.
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Rozporz¹dzenie pos³uguje siê w § 7 sformu³owaniem �umowa o prze-
kazaniu gospodarstwa rolnego lub u¿ytków rolnych�. Nie jest to ¿aden
nowy typ umowy. Przez to pojêcie nale¿y rozumieæ ka¿dy przypadek
przekazania gospodarstwa w drodze umowy, a w omawianym zakresie
� umowy przenosz¹cej w³asno�æ. Znajduj¹ wiêc tu zastosowanie odpo-
wiednie umowy prawa powszechnego (umowa sprzeda¿y, darowizny,
do¿ywocia), które nie s¹ kwalifikowane co do ich wa¿no�ci czy sku-
teczno�ci przez przepisy emerytalne. Przepisy o rentach strukturalnych
przewiduj¹ dodatkowe kwalifikacje odno�nie do stron umowy, jak i jej
przedmiotu. Przes³anki te maj¹ znaczenie jedynie dla uzyskania prawa do
renty strukturalnej. Godzi siê podkre�liæ, ¿e ocena wa¿no�ci czy skutecz-
no�ci umowy zawartej dla przekazania gospodarstwa podlega w ca³o�ci
przepisom kodeksowym.
Kontrahentem rolnika przekazuj¹cego gospodarstwo mo¿e byæ:
1) osoba fizyczna (§ 7 ust. 1 pkt 1 in princ cyt. rozp.),
2) osoba prawna b¹d� jednostka organizacyjna nieposiadaj¹ca osobo-

wo�ci prawnej (§ 7 ust. 1 pkt 2 i 3).
Nabywc¹ mo¿e byæ tak¿e osoba prawna albo jednostka organizacyjna

nieposiadaj¹ca osobowo�ci prawnej (§ 7 ust. 1 pkt 2 in princ cyt. rozp.).
W takim wypadku zawarcie danej umowy jest mo¿liwe, gdy dzia³alno�æ
rolnicza nale¿y do zakresu dzia³ania danego podmiotu (§ 7 ust. 1 pkt 2
lit. a cyt. rozp.) lub gdy umowa zawierana jest na cele ochrony przyrody16
(w szczególno�ci na tworzenie lub powiêkszanie parków narodowych lub
rezerwatów przyrody, § 7 ust. 1 pkt 2 lit. b cyt. rozp.).
Okre�lona umowa mo¿e byæ ponadto zawarta zarówno z osob¹ fi-

zyczn¹, osob¹ prawn¹ b¹d� jednostk¹ organizacyjn¹ nieposiadaj¹c¹ oso-
bowo�ci prawnej z przeznaczeniem do zalesienia, je¿eli przekazywane
u¿ytki zosta³y przeznaczone do zalesienia w miejscowym planie zagospo-
darowania przestrzennego (§ 7 ust. 1 pkt 3 rozp.).

III
Niezale¿nie od wskazanych sposobów oraz trybu zawarcia okre�lonej

umowy, ustawodawca z przekazaniem (zbyciem) gospodarstwa �zwi¹-

16 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880);
patrz równie¿ R. S z t y k, Obrót nieruchomo�ciami w �wietle prawa o ochronie �rodowi-
ska, Rejent 2003, nr 10, s. 227-271.
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za³� przej�cie kwoty mlecznej na nabywcê gospodarstwa (art. 30 ust.
1 cyt. ustawy)17.
Sposób przej�cia prawa do IIR zosta³ okre�lony w art. 30 ust. 3 cyt.

ustawy z 2004 r., zgodnie z którym nabywca gospodarstwa przesy³a
dyrektorowi w³a�ciwego miejscowo oddzia³u terenowego Agencji wypis
aktu notarialnego18 w terminie miesi¹ca od dnia zawarcia umowy. Dy-
rektor w³a�ciwego oddzia³u Agencji na podstawie wypisu aktu notarial-
nego dokonuje wpisu do rejestru producentów o przej�ciu prawa do
indywidualnej ilo�ci referencyjnej na nabywcêgospodarstwa (art. 30ust. 4).
Przedstawione regulacje dla praktyki notarialnejwymagaj¹ rozwa¿enia

kilku zasadniczych kwestii. Pojawia siê pytanie o charakter prawny kwoty
mlecznej (IIR) oraz o wp³yw na elementy umowy, w wyniku której ma
nast¹piæ przekazanie gospodarstwa rolnego i przej�cie prawa do ilo�ci
referencyjnej na nabywcê gospodarstwa.
Dla oceny charakteru IIR nie mo¿na pomin¹æ trybu przyznawania

kwot. Kwoty mleczne zosta³y przyznane w drodze decyzji dyrektora
oddzia³u terenowegoAgencji RynkuRolnego (art. 6 i 6a ustawy z 2001 r.).
W tym samym trybie przyznawane s¹ indywidualne ilo�ci referencyjne
na gruncie obecnie obowi¹zuj¹cych przepisów (art. 15 ust. 1 ustawy
z 2004 r.). Od decyzji tych przys³uguje odwo³anie do Prezesa Agencji. Do
postêpowania w sprawach indywidualnych, zwi¹zanych z kwotowaniem
produkcji mleka, rozstrzyganych przez PrezesaARR oraz dyrektora oddzia-
³u terenowego ARR, stosuje siê przepisy kodeksu postêpowania admini-
stracyjnego, je¿eli z ustawy nie wynika nic innego (art. 14 cyt. ustawy).
Wbrew literalnemu brzmieniu przepisów prawo do ilo�ci referencyjnej

nie mo¿e byæ traktowane jako prawo podmiotowe. Nie jest na pewno
typow¹ kategori¹ z zakresu prawa cywilnego. Kwota mleczna jest nie-
w¹tpliwie okre�lon¹ warto�ci¹ ekonomiczn¹19, w odniesieniu do której
ustawodawca zdecydowa³, ¿emo¿e byæ przedmiotemobrotu cywilnopraw-

17 O ile zbywcamia³ przyznan¹ indywidualn¹ ilo�æ referencyjn¹, a nabywcama zamiar
kontynuowaæ produkcjê mleka i jego przetworów.

18 B¹d� jego �kopiê� � tak literalne brzmienie art. 30 ust. 3 in fine cyt. ustawy.
19 W dotychczasowych krajach UE cena kg ilo�ci referencyjnej kszta³tuje siê na

poziomie zbli¿onym do ceny mleka.
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nego, ale tylko w ograniczonym, wskazanym ustaw¹ zakresie. Prawo do
ilo�ci referencyjnej nie jest prawem w rozumieniu cywilistycznym, jest
specyficzn¹ warto�ci¹ administracyjn¹, publicznoprawn¹ ze swej istoty20.
Pozostaje pytanie o wp³yw postanowieñ dotycz¹cych kwoty mlecznej

na elementy danej umowy (prawa powszechnego), w wyniku której ma
nast¹piæ przekazanie gospodarstwa (ew. przej�cie ilo�ci referencyjnej). In-
nymi s³owy, czy przej�cie IIR powinno byæ stwierdzone w akcie nota-
rialnym dotycz¹cym umowy rozporz¹dzaj¹cej gospodarstwem.
Je�li notariusz powe�mie intencjê, ¿e nabywca zawiera dan¹ umowê

równie¿ w celu uzyskania kwoty mlecznej, z której bêdzie korzysta³,
postanowienie dotycz¹ce przej�cia kwoty mo¿e zostaæ zawarte w tre�ci
aktu21. Nie stanowi ono jednak ¿adnego elementu istotnego danej umowy.
Ilo�æ referencyjna przechodzi na nabywcê gospodarstwa z mocy samego
prawa, o ile spe³ni on dodatkowe przes³anki (z³o¿y wniosek i uzyska
konstytutywny wpis do rejestru producentów, art. 30 ust. 3 i 4 cyt.
ustawy). Nie bez znaczenia jest terminologia u¿yta przez ustawodawcê.
Termin �przej�cie� oznacza zmianê podmiotu uprawnionego w drodze
administracyjnej. Przej�cie to nastêpuje ex lege, je�li ma miejsce przeka-
zanie gospodarstwa i spe³nione zostan¹ pozosta³e przes³anki. Nale¿y jed-
noznacznie podkre�liæ, ¿e przej�cie kwoty w omawianej sytuacji nie
nastêpuje w drodze czynno�ci prawnej, ale na podstawie wpisu dyrektora
ARR w rejestrze.
Obowi¹zekwyja�niaj¹co-doradczy,wynikaj¹cy z art. 80 § 4 pr. o not.22,

iwzgl¹d na bezpieczeñstwoobrotumog¹przemawiaæ za tym, abynotariusz
pouczy³ strony o wskazanych zasadach i trybie, co powinno znale�æ
odzwierciedlenie w tre�ci aktu notarialnego obejmuj¹cego umowê prze-
kazania gospodarstwa.
W konsekwencji nabywca nie mo¿e podnie�æ zarzutu, ¿e nie uzyska³

kwoty z racji braku stosownych postanowieñ w umowie. Nie ma jednak
¿adnych przeszkód, a¿eby dane postanowienia zosta³y ujête w tre�ci aktu

20 Kwoty mleczne stanowi¹ instrument ograniczania rozmiarów produkcji rolnej;
E. Tom k i e w i c z, [w:]A. J u r c e w i c z, B. K o z ³ o w s k a, E. Tom k i e w i c z,Wspól-
na Polityka Rolna, pod red. A. Jurcewicz, Warszawa 2004, s. 86.

21 �Powi¹zanie� rozporz¹dzenia gospodarstwem z nabyciem prawa do IIR mo¿e mieæ
istotny wp³yw na okre�lenie ceny umowy sprzeda¿y.

22 Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r., tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. Nr 42, poz. 369 ze zm.
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notarialnego.Godzi siê jednak podkre�liæ, ¿e notariusz nie powinien stwier-
dzaæ przej�cia kwoty mlecznej w zwi¹zku z zawarciem umowy, wwyniku
której nabywca staje siê w³a�cicielem gospodarstwa rolnego. Notariusz
nie powinien bowiem kszta³towaæ przekonania nabywcy gospodarstwa
rolnego, ¿eprzej�cie IIRnastêpujewy³¹cznie napodstawie zawartej umowy.
Wskazano ju¿ bowiem wcze�niej, ¿e podstaw¹ przej�cia IIR jest umowa,
ale o przej�ciu decyduje wpis. Zastrze¿enie to w umowie mo¿e okazaæ
siê istotne, poniewa¿ o przej�ciu (wielko�ci IIR) decyduje dyrektor ARR
na podstawie wpisu w rejestrze producentów (art. 30 ust. 4 in fine cyt.
ustawy). Przej�cie prawa do IIR nastêpuje bowiem skutkiem wpisu do
rejestru, a wiêc w wyniku postêpowania administracyjnego, a nie bez-
po�rednio na podstawie umowy.
Zadaæ nale¿y pytanie o zwi¹zek miêdzy umow¹ o skutku rozporz¹-

dzaj¹cym, powoduj¹c¹ nabycie gospodarstwa rolnego a nabyciem prawa
do IIR. Nabycie prawa w³asno�ci to sfera zawartej umowy i ocena
wa¿no�ci oraz skuteczno�ci w tym zakresie nastêpuje wed³ug prawa
cywilnego. Nabycie prawa do IIR zwi¹zane jest ju¿ ze sfer¹ prawa
administracyjnego, tj. ocen¹ dokonan¹ przez dyrektora w trybie admini-
stracyjnym. Niemniej, skoro z art. 30 ust. 3 jednoznacznie wynika, ¿e
przej�cie kwoty nastêpuje w zwi¹zku z zawarciem umowy, rodzi siê
pytanie o kompetencjê dyrektora ARR co do badania umowy. Kompe-
tencja ta ogranicza siê w zasadzie do stwierdzenia, ¿e nast¹pi³o zawarcie
umowy maj¹cej na celu zbycie gospodarstwa, ale nie ocenia w ¿adnym
wypadku wa¿no�ci czy skuteczno�ci rozporz¹dzenia. Do oceny nale¿y
za� bez w¹tpienia to, czy nabywca bêdzie prowadzi³ produkcjê mleka,
a wiêc zasadno�æ przyznania uprawnieñ wynikaj¹cych z posiadania IIR.
Dalszym zagadnieniem wymagaj¹cym ustosunkowania siê jest pro-

blem odnosz¹cy siê do sformu³owania ustawy, ¿e przej�cie IIR nastêpuje
wwyniku zbycia gospodarstwa rolnego.Wpraktyce notarialnej powszech-
nie przyjmuje siê, ¿e przedmiotem obrotu jest nieruchomo�æ rolna, a nie
gospodarstwo rolne. Przej�cie prawa do kwoty mlecznej niew¹tpliwie
zwi¹zane jest ze zbyciem23 gospodarstwa, a nie niektórych tylko nierucho-
mo�ci rolnych.

23 Przez co nale¿y rozumieæ w tymmiejscu ka¿d¹ umowê o skutku rozporz¹dzaj¹cym,
w wyniku której nastêpuje nabycie w³asno�ci u¿ytków rolnych wchodz¹cych w sk³ad
gospodarstwa rolnego.
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Rozporz¹dzenie �tylko� nieruchomo�ciami rolnymi nie poci¹ga za sob¹
skutku w postaci przej�cia prawa do IIR. Wydaje siê, ¿e je¿eli notariusz
pozna intencje stron co do przej�cia kwoty, powinien wymieniæ w tre�ci
aktu, ¿e przedmiotem rozporz¹dzenia s¹ nieruchomo�ci rolne wchodz¹ce
w sk³ad gospodarstwa rolnego. Pozosta³e sk³adniki gospodarstwa (por.
art. 553 k.c.) mog¹ zostaæ wymienione w tre�ci aktu b¹d� te¿ same strony
mog¹ sporz¹dziæ za³¹cznik do umowy, w którym wska¿¹ poszczególne
rzeczy ruchome wchodz¹ce w sk³ad gospodarstwa.
Kolejnym zagadnieniem, które warto poruszyæ, jest dopuszczalno�æ

wy³¹czenia kwoty mlecznej przez zbywcê gospodarstwa. Wydaje siê, ¿e
tak¹ mo¿liwo�æ nale¿y odrzuciæ. Wynika to zarówno ze specyficznego
charakteru IIR, która mo¿e stanowiæ przedmiot obrotu tylko w zakresie
wskazanym w ustawie, oraz funkcji, jak¹ kwota ma pe³niæ24. Kwota
mleczna jest instytucj¹ �ci�le zwi¹zan¹zprowadzeniemdzia³alno�ci rolniczej
(produkcj¹ mleka). Przys³uguje producentowi, który musi byæ posiada-
czem gospodarstwa (por. art. 31 ust. 1 cyt. ustawy) i zamierza konty-
nuowaæ produkcjê mleka (art. 27 ustawy)25.
Wy³¹czenie kwoty z przekazywanego gospodarstwa bêdzie wiêc nie-

skuteczne i notariuszniepowinien zamieszczaæ takiegozastrze¿eniaw tre�ci
aktu.
Wskazane zagadnienia obejmuj¹ jedynie czê�æ problematyki, jakamo¿e

pojawiæ siê na tle stosowania przedmiotowej ustawy. Warto jednocze�nie
zauwa¿yæ, ¿e kwoty produkcyjne, do których nale¿y IIR, znajduj¹ za-
stosowanie równie¿ w odniesieniu do innych rynków rolnych26.

24 Patrz art. 17 ust. 3 rozporz¹dzenia Rady WE NR 1788/2003 z dnia 29 wrze�nia
2003 r., ustanawiaj¹cego op³atê wyrównawcz¹ w sektorze mleka i przetworówmlecznych.

25 Zgodnie z rozporz¹dzeniem RadyWENR 1788/2003 niedopuszczalne jest, aby byli
producenci, którzy zaniechali produkcji, zachowywali kwoty d³u¿ej ni¿ przez okres �ci�le
wymagany do ich transferu na aktywnego producenta (pkt 16 preambu³y).

26 Por. ustawê z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku
chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (Dz.U. Nr 223, poz. 2221 ze zm.).


