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Umowy skutkuj¹ce przeniesienie posiadania
gospodarstwa rolnego a nabycie uprawnieñ

producentów rolnych do p³atno�ci bezpo�rednich

I. Systemy wsparcia bezpo�redniego w ramach Wspólnej Polityki
Rolnej w zakresie p³atno�ci bezpo�rednich dla producentów
rolnych � posiadaczy gospodarstw rolnych

Rozporz¹dzenie Rady Nr 1782/2003/WE z dnia 29 wrze�nia 2003 r.
ustanowi³o wspólne zasady dla systemu wsparcia bezpo�redniego w ramach
wspólnej polityki rolnej (WPR) oraz okre�lone systemy wsparcia dla rol-
ników, równocze�nie zmieniaj¹ce kilka wcze�niejszych w tym zakresie
aktów prawnych EWG oraz Wspólnoty1. Chodzi³o o ujednolicenie wspól-
nych zasad dla p³atno�ci bezpo�rednich w ramach poszczególnych sys-
temów wsparcia dochodowego WPR.

Celem powy¿szych regulacji jest osi¹gniêcie lepszej równowagi po-
miêdzy narzêdziami kszta³towania polityki zaprojektowanymi do promo-
wania zrównowa¿onego rolnictwa oraz narzêdziami zaprojektowanymi do
promowania rozwoju obszarów wiejskich. Nale¿y wprowadziæ system
stopniowego zmniejszania p³atno�ci bezpo�rednich o charakterze obo-
wi¹zkowym na obszarze ca³ej Wspólnoty na lata 2005-2012. Wszystkie
p³atno�ci bezpo�rednie przewy¿szaj¹ce okre�lone kwoty powinny byæ
zmniejszane ka¿dego roku o okre�lon¹ warto�æ procentow¹. Powsta³e

1 Dz.Urz. UE L 270/1 z 21 pa�dziernika 2003 r. ze zm.



146

Piotr Miko³ajczyk

st¹d oszczêdno�ci powinny byæ wykorzystywane na potrzeby finanso-
wania �rodków w ramach rozwoju obszarów wiejskich2 oraz powinny
byæ rozdzielane pomiêdzy pañstwa cz³onkowskie przy zastosowaniu
obiektywnych kryteriów, które zostan¹ zdefiniowane w ustawodawstwach
poszczególnych krajów.

W ramach postêpuj¹cej globalizacji rynków ¿ywno�ciowych omawia-
ne przepisy Wspólnoty zwiêkszaj¹ konkurencyjno�æ rolnictwa oraz pro-
muj¹ dalsze rozwi¹zania w zakresie jako�ci ¿ywno�ci i ochrony �rodo-
wiska, co powoduje tak¿e zwiêkszenie kosztów produkcji gospodarstw
rolnych w UE3. Aby osi¹gn¹æ takie cele oraz promowaæ rolnictwo bardziej
zorientowane na rynek, a tak¿e rolnictwo zrównowa¿one, konieczne jest
zakoñczenie procesu przechodzenia od wsparcia produkcji do wsparcia
producenta poprzez wprowadzenie systemu rozdzielonego wsparcia
dochodowego dla ka¿dego gospodarstwa. Mimo ¿e rozdzielenie p³atno�ci
od produkcji nie zmieni kwot faktycznie wyp³acanych rolnikom, to jednak
znacz¹co zwiêkszy skuteczno�æ pomocy dochodowej. Celowym zatem
jest uwarunkowanie jednolitej p³atno�ci na gospodarstwo zgodno�ci¹
krzy¿ow¹ ze standardami w zakresie ochrony �rodowiska, bezpieczeñ-
stwa ¿ywno�ci, zdrowia i dobrostanu zwierz¹t, jak równie¿ utrzymywa-
niem gospodarstwa w dobrej kulturze rolnej zgodnej z ochron¹ �rodo-
wiska. System taki powinien po³¹czyæ kilka istniej¹cych p³atno�ci
bezpo�rednich otrzymywanych przez rolnika z tytu³u ró¿nych systemów
w jednolit¹ p³atno�æ okre�lan¹ na podstawie poprzednich uprawnieñ
(w okresie referencyjnym) i tak dostosowan¹, aby uwzglêdniæ pe³ne wy-
konanie �rodków wprowadzonych w ramach Agendy 2000 oraz zmiany
kwot pomocy wprowadzonych na mocy omawianego rozporz¹dzenia.

Dalsza ewolucja omawianych jednolitych p³atno�ci obszarowych
rozszerza mo¿liwo�ci ich stosowania z tytu³u cukru. Zmiana ta zosta³a
dokonana po wej�ciu w ¿ycie Traktatu Akcesyjnego4 na podstawie art.
2 Por. rozporz¹dzenie Rady Nr 1259/1999/WE z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie

wsparcia obszarów wiejskich Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR)
(Dz.Urz. UE L 160/80 z 26 czerwca 1999 r. ze zm.).
3 Zob. zw³aszcza A. J u r e w i c z, B. K o z ³ o w s k a, E. To m k i e w i c z, Wspólna po-

lityka rolna. Zagadnienia prawne, Warszawa 2005, s. 103 i nast.; M. K o r z y c k a -
I w a n o w, Prawo ¿ywno�ciowe. Zarys prawa polskiego i wspólnotowego, Warszawa 2005,
s. 43 i nast.
4 Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864.
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143 oraz cyt. rozporz¹dzenia Nr 1782/2003. W drodze odstêpstwa pañ-
stwa stosuj¹ce system jednolitych p³atno�ci obszarowych mog³y do dnia
30 kwietnia 2006 r. zdecydowaæ o przyznaniu rolnikom kwalifikuj¹cym
siê w ramach jednolitych p³atno�ci obszarowych oddzielnej p³atno�ci z tytu³u
cukru w latach 2006-2008.

W ramach dostosowywania polskiego ustawodawstwa do wymogów
Wspólnoty pierwotny tekst ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o p³atno-
�ciach bezpo�rednich do gruntów rolnych (Dz.U. z 2004 r. Nr 6, poz. 40)
przewidywa³ oprócz jednolitej p³atno�ci obszarowej równie¿ p³atno�ci
uzupe³niaj¹ce do powierzchni uprawy chmielu i ro�lin wymienianych
corocznie w stosownym rozporz¹dzeniu Rady Ministrów (o czym ni¿ej).
Kolejna nowelizacja tej ustawy5 zmieni³a brzmienie dotychczasowego tytu³u
oraz zgodnie z art. 143 cyt. rozporz¹dzenia wprowadzono oddzieln¹ p³atno�æ
z tytu³u cukru producentom rolnym stosownie do zasad okre�lonych
w art. 6a-6c tej ustawy. Takie rozszerzenie p³atno�ci uzupe³niaj¹cych prze-
widuje art. 2-5 cyt. ustawy z dnia 25 kwietnia 2006 r.

II. Obowi¹zki notariusza sporz¹dzaj¹cego umowy powoduj¹ce
przeniesienie posiadania gospodarstwa rolnego

W praktyce notarialnej jako zasadê przyjmuje siê, ¿e ilekroæ w obrocie
powszechnym tre�ci¹ czynno�ci prawnej jest przeniesienie w³asno�ci nie-
ruchomo�ci , wówczas notariusz sporz¹dzaj¹cy akt notarialny zamieszcza
w nim klauzulê, która najczê�ciej ogranicza siê do stwierdzenia, ¿e
�nieruchomo�æ zosta³a wydana nabywcy w chwili zawarcia umowy�,
�zbywca przeniós³ na nabywcê posiadanie nieruchomo�ci �, �nabywca

5 Ustawa z dnia 25 kwietnia 2006 r. o zmianie ustawy o p³atno�ciach bezpo�rednich
do gruntów rolnych (Dz.U. Nr 92, poz. 638). Obecnie tytu³ ustawy brzmi: o p³atno�ciach
bezpo�rednich do gruntów rolnych i oddzielnej p³atno�ci z tytu³u cukru. Ustawa ta rów-
nocze�nie dokona³a stosownych nowelizacji ustawy z dnia z dnia 29 grudnia 1993 r. o utwo-
rzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 264
z pó�n. zm.), ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producen-
tów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie p³atno�ci (Dz.U.
z 2004 r. Nr 10, poz. 76), ustawy 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 z pó�n. zm.) oraz ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego
i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz.U. Nr 42, poz. 386 z pó�n. zm.).
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obj¹³ nieruchomo�æ w posiadanie przed podpisaniem aktu notarialnego�,
�strony o�wiadczaj¹, ¿e przeniesienie posiadania nieruchomo�ci nast¹pi³o
przed zawarciem umowy�6.

Oczywi�cie na gruncie ró¿nych uregulowañ ustawodawca mo¿e
przypisywaæ �przeniesieniu posiadania� nieruchomo�ci (gospodarstwa
rolnego) na nabywcê � jako okre�lonemu elementowi w procesie prze-
niesienia w³asno�ci przedmiotu umowy � ró¿ne znaczenie. Wystarczy
choæby wskazaæ na przepis art. 84 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r.
o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. Nr 7,
poz. 25 ze zm.), wed³ug którego przez umowê z nastêpc¹ w³a�ciciel
(wspó³w³a�ciciel) gospodarstwa rolnego �zobowi¹zuje siê przenie�æ na
nastêpcê w³asno�æ (udzia³ we wspó³w³asno�ci) i posiadanie tego gospo-
darstwa�. Na tle tego uregulowania zgodnie podnosi siê, i¿ �zobowi¹zanie
do przeniesienia w³asno�ci i posiadania� kwalifikuje powy¿sz¹ umowê
jako rozporz¹dzaj¹c¹7. W innych sytuacjach przes³ankê przeniesienia
posiadania traktuje siê jako jeden z koniecznych elementów zawarcia umowy
przeniesienia w³asno�ci gospodarstwa rolnego w zwi¹zku z zaprzestaniem
dzia³alno�ci rolniczej za rentê strukturaln¹ (§ 4 pkt 4 i 5 rozporz¹dzenia
Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie szczególnych
warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na uzyskanie rent struk-
turalnych objêtej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz.U. Nr 114,
poz. 1191 ze zm.). Zgodnie z § 9 cyt. rozporz¹dzenia przes³ankê zaprze-
stania prowadzenia dzia³alno�ci rolniczej uwa¿a siê za spe³nion¹, je�li po
przekazaniu gospodarstwa rolnego zarówno uprawniony do renty struk-
turalnej, jak i jego ma³¿onek nie jest posiadaczem (wspó³posiadaczem)
u¿ytków rolnych o powierzchni przekraczaj¹cej 0,5 ha (z tym ¿e dzia-
³alno�æ rolnicza prowadzona na tych u¿ytkach mo¿e s³u¿yæ wy³¹cznie
zaspokojeniu potrzeb w³asnych uprawnionego oraz osób pozostaj¹cych

6 Por. A. O l e s z k o, Znaczenie zawartego w akcie notarialnym stwierdzenia o prze-
niesieniu posiadania nieruchomo�ci na nabywcê, [w:] Ksiêga pami¹tkowa. I Kongres
Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, Poznañ-Kluczbork 1993, s. 157 i nast.

7 E. D r o z d, Podstawowe zagadnienia konstrukcyjne umowy z nastêpc¹, Rejent
1991, nr 3, s. 20 i nast.; A. O l e s z k o, Kilka uwag na tle zawierania umów darowizny
lub do¿ywocia za �wiadczenia emerytalno-rentowe � w �wietle praktyki notarialnej, Rejent
1992, nr 3-4, s. 27 i nast.
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z nim we wspólnym gospodarstwie domowym) ani te¿ nie prowadzi
dzia³u specjalnego produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku
dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o ubezpieczeniu spo-
³ecznym rolników.

Jeszcze inn¹ funkcjê przeniesienia posiadania spe³niaj¹ uregulowania
zawarte w cyt. ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o p³atno�ciach bez-
po�rednich do gruntów rolnych i oddzielnej p³atno�ci z tytu³u cukru (cyt.
dalej jako ustawa o p³atno�ciach). Najkrócej rzecz ujmuj¹c, ustawa ta
okre�la �warunki i tryb udzielania producentom rolnym p³atno�ci bezpo-
�rednich do gruntów rolnych okre�lonych przepisami Unii Europejskiej�8,
które dalej okre�lamy jako p³atno�ci.

Zgodnie z art. 2 ust 1 cyt. ustawy p³atno�ci te przys³uguj¹ producen-
tom rolnym bêd¹cym osob¹ fizyczn¹, osob¹ prawn¹ lub jednostk¹ nie-
posiadaj¹c¹ osobowo�ci prawnej, je¿eli s¹ posiadaczami gruntu rolnego
(dzia³ek rolnych o ³¹cznej powierzchni nie mniejszej ni¿ 1 ha)9, o ile te
bêd¹ce w posiadaniu grunty utrzymywane s¹ w dobrej kulturze rolnej10
przy zachowaniu wymagañ ochrony �rodowiska11.

Z przytoczonych uregulowañ wynika, ¿e p³atno�ci przys³uguj¹ pro-
ducentowi rolnemu spe³niaj¹cemu okre�lone ustaw¹ wymogi w zakresie
�prowadzenia� gospodarstwa rolnego, a �ci�lej rzecz ujmuj¹c, w zakresie
�utrzymania w dobrej kulturze rolnej� gruntów rolnych wchodz¹cych
w sk³ad posiadanego gospodarstwa rolnego.

Artyku³ 4 cyt. ustawy przewiduje jednak sytuacjê, w której dotych-
czasowy posiadacz gospodarstwa rolnego po z³o¿eniu wniosku o przy-
8 Chodzi m.in. o rozporz¹dzenie Rady Nr 1259/1999/WE z dnia 17 maja 1999 r.

ustanawiaj¹ce wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpo�redniego w ramach wspólnej
polityki rolnej; zob. przypis 2.
9 Za dzia³kê roln¹ uwa¿a siê zwarty obszar gruntu rolnego, na której jest prowadzona

uprawa o powierzchni nie mniejszej ni¿ 0,1 ha wchodz¹ca w sk³ad gospodarstwa rolnego
(art. 2 ust. 2 cyt. ustawy).
10 Co do wymogów �dobrej kultury rolnej� zob. rozporz¹dzenie Ministra Rolnictwa

i Rozwoju Wsi z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie minimalnych wymagañ utrzymywania
gruntów rolnych w dobrej kulturze rolnej (Dz.U. Nr 95, poz. 600 ze zm.).
11 P³atno�ci te obejmuj¹ jednolit¹ p³atno�æ obszarow¹, p³atno�ci uzupe³niaj¹ce do

powierzchni uprawy chmielu i innych ro�lin okre�lonych corocznie w rozporz¹dzeniu
Rady Ministrów. Obecnie obowi¹zuje rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 14 marca
2006 r. w sprawie rodzajów ro�lin objêtych p³atno�ciami uzupe³niaj¹cymi w 2006 r. (Dz.U.
Nr 42, poz. 280).
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znanie p³atno�ci, ale przed wydaniem stosownej decyzji (o czym ni¿ej),
mo¿e przenie�æ jego posiadanie �na rzecz innego producenta rolnego
w wyniku zawarcia umowy sprzeda¿y, darowizny lub innej umowy�.
Wówczas p³atno�æ ta przys³ugiwaæ bêdzie nabywcy, je�li spe³ni �warunki
do jej przyznania i w terminie 14 dni od dnia przeniesienia posiadania
gruntu rolnego z³o¿y wniosek do kierownika biura powiatowego Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (dalej: ARiMR) o przyznanie
p³atno�ci, której dotyczy pierwszy wniosek�12.

Ustawodawca wyra�nie odwo³uje siê do �przeniesienia posiadania
gospodarstwa rolnego� w zwi¹zku z zawarciem okre�lonej umowy
skutkuj¹cej przeniesienie w³asno�ci b¹d� maj¹cej tylko charakter zobo-
wi¹zuj¹cy (np. umowa dzier¿awy) jako elementu koniecznego (przes³an-
ki) do nabycia uprawnienia do udzielenia p³atno�ci. Zauwa¿my, ¿e wymóg
zachowania formy aktu notarialnego przewidziany jest nie tylko dla umowy
skutkuj¹cej przeniesieniem w³asno�ci gospodarstwa rolnego (art. 158 k.c.).
Mo¿liwo�æ tak¹ przewiduje siê równie¿ dla zawarcia umowy dzier¿awy
w zamian za rentê strukturaln¹.

W zwi¹zku z powy¿szym powstaje pytanie o zakres obowi¹zków
notariusza sporz¹dzaj¹cego umowê, w wyniku której dochodzi do prze-
niesienia posiadania gospodarstwa rolnego jako podstawy uzyskania p³at-
no�ci do gruntów rolnych. W szczególno�ci nale¿y rozwa¿yæ, czy �prawo�
do uzyskania p³atno�ci uzale¿nione jest od stwierdzenia w tre�ci aktu
notarialnego klauzuli w zakresie przeniesienia posiadania na rzecz nabyw-
cy gospodarstwa rolnego, czy te¿ obowi¹zek notariusza zostanie spe³-
niony, je�li nabywca zostanie pouczony o mo¿liwo�ci uzyskania p³atno�ci
w razie przed³o¿enia w ARiMR stosownego dokumentu potwierdzaj¹cego
przeniesienie posiadania gospodarstwa. Wreszcie, czy uzyskanie p³atno�ci
w zwi¹zku z zawarciem stosownej umowy, w wyniku której nastêpuje
przeniesienie posiadania gospodarstwa jako przedmiotu umowy pozostaje
poza obowi¹zkiem notariusza sporz¹dzaj¹cego akt notarialny. Co wiêcej,

12 Wzory wniosków o przyznanie p³atno�ci w trybie art. 3 i 4 cyt. ustawy zawiera
rozporz¹dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie wzoru
wniosku o przyznanie p³atno�ci oraz szczególnych warunków przyznawania p³atno�ci
(Dz.U. Nr 52, poz. 523 ze zm.).
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stwierdzenie w akcie notarialnym faktu przeniesienia posiadania gospo-
darstwa rolnego jest prawnie obojêtne dla oceny przyznania producentowi
rolnemu p³atno�ci.

Dokonanie w³a�ciwej oceny w zakresie stwierdzenia przeniesienia
posiadania gospodarstwa rolnego jako podstawy uzyskania p³atno�ci przez
nabywcê bêdzie mo¿liwe, je�li uwzglêdnimy ca³okszta³t regulacji zwi¹-
zanych ze sposobami gospodarowania nieruchomo�ciami rolnymi bêd¹-
cymi w Zasobie W³asno�ci Rolnej Skarbu Pañstwa (dalej: Zasób WRSP).

III. Gospodarowanie Zasobem W³asno�ci Rolnej Skarbu
Pañstwa w zakresie uzyskania p³atno�ci bezpo�rednich

W�ród przewidzianych ustaw¹ z dnia 19 pa�dziernika 1991 r. spo-
sobów gospodarowania nieruchomo�ciami rolnymi Skarbu Pañstwa (Dz.U.
z 2004 r. Nr 208, poz. 2128), przepis art. 24 tej ustawy wymienia oprócz
sprzeda¿y (art. 24 ust. 1 pkt 1) miêdzy innymi oddanie na czas oznaczony
administratorowi ca³o�ci lub czê�ci nieruchomo�ci w celu gospodarowa-
nia na zasadach okre�lonych w art. 25 tej ustawy (art. 24 ust. 1 pkt 4).
Administrowanie polega na gospodarowaniu wydzielon¹ czê�ci¹ mienia
Zasobu WRSP w imieniu Agencji Nieruchomo�ci Rolnych (ANR), na
podstawie umowy za wynagrodzeniem przez czas oznaczony. Admini-
stratorem mo¿e byæ osoba prawna lub fizyczna. Umowa o oddanie
w administrowanie powinna byæ zawarta na pi�mie i okre�laæ w szcze-
gólno�ci elementy wskazane w art. 25 ust. 2 pkt 1-6 cyt. ustawy, w�ród
których dla obecnych rozwa¿añ maj¹ znaczenie postanowienia odnosz¹ce
siê do wskazania sk³adników mienia stanowi¹cych przedmiot gospoda-
rowania, czyli ewidencyjne okre�lenie dzia³ek przekazanych administra-
torowi, okre�lenie obowi¹zków administratora, kryteria oceny efektyw-
no�ci administrowania. Umowa taka powinna tak¿e okre�laæ czas, na
który zosta³a zawarta miêdzy ANR a administratorem. Strony mog¹ wyraziæ
zamiar zawarcia umowy w formie aktu notarialnego (art. 25 ust. 2 cyt.
ustawy w zw. z art. 1 § 1 pr. o not.).

Godzi siê zauwa¿yæ, i¿ oddanie nieruchomo�ci Zasobu WRSP w ad-
ministrowanie wi¹¿e siê z wyodrêbnieniem dla tego mienia jednostki
gospodarczej Zasobu, któr¹ tworzy (a tak¿e znosi) oraz okre�la jej zadania
dyrektor oddzia³u terenowego w³a�ciwego terytorialnie lub rzeczowo ANR.
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Konkretyzacja tych zadañ nastêpuje w tre�ci umowy o administro-
wanie (§ 20 ust. 1 i 2 rozporz¹dzenia Ministra Skarbu Pañstwa z dnia
1 sierpnia 2003 r. w sprawie nadania statutu Agencji Nieruchomo�ci Rolnych
� Dz.U. Nr 140, poz. 1348 ze zm.). Warunkiem uzyskania p³atno�ci
uzupe³niaj¹cych jest prowadzenie przez taka jednostkê organizacyjn¹
dzia³alno�ci w zakresie produkcji rolniczej uprawy chmielu oraz ro�lin
okre�lonych w rozporz¹dzeniu wykonawczym Rady Ministrów do art.
2 ust. 5 ustawy z 18 grudnia 2003 r. o p³atno�ciach.

Oddanie w administrowanie wydzielonych ewidencyjnie nieruchomo-
�ci wchodz¹cych w sk³ad gospodarstwa rolnego Zasobu WRSP jako
jednostki gospodarczej tego¿ Zasobu (art. 25 cyt. ustawy z dnia 19
pa�dziernika 1991 r. w zw. z § 20 statutu ANR) nastêpuje w wyniku
zawartej umowy miêdzy ANR a administratorem poprzedzonej wydaniem
przez dyrektora w³a�ciwego oddzia³u terenowego Agencji zarz¹dzenia
o utworzeniu takiej jednostki gospodarczej. Przepisy ustawy nie zabraniaj¹
oddania w administrowanie kilku wydzielonych jednostek gospodarczych
jednemu administratorowi. Wówczas ka¿da z tych jednostek tworzy
samodzielne gospodarstwo rolne bêd¹ce w posiadaniu administratora, który
dla potrzeb uzyskania p³atno�ci jest uwa¿any za producenta rolnego
w zakresie obowi¹zków przewidzianych w art. 2 ust. 1 i 2 ustawy
o p³atno�ciach. W zwi¹zku z tym powstaje pytanie, czy taki administrator
w �wietle art. 4 ust. 1 przywo³ywanej ustawy posiada legitymacjê do
z³o¿enia wniosku o przyznanie p³atno�ci, je�li utworzenie (powstanie)
takiego gospodarstwa nie nast¹pi³o wskutek przeniesienia posiadania
w wyniku zawartej umowy wskazanej w art. 4 ust. 1, tylko w trybie
utworzenia takiego gospodarstwa jako jednostki gospodarczej Zasobu WRSP
na postawie § 20 statutu ANR. Powstanie takiego gospodarstwa mo¿e
nast¹piæ w postaci jego utworzenia jako jednostki gospodarczej b¹d�
wskutek po³¹czenia dotychczas istniej¹cych gospodarstw rolnych i od-
dania ich w administrowanie.

Na tle przytoczonej regulacji nale¿y wskazaæ, i¿ w razie po³¹czenia
dotychczasowych gospodarstw rolnych Zasobu WRSP jako jednostek
organizacyjnych na podstawie zarz¹dzenia dyrektora ANR nie nast¹pi³o
przeniesienie posiadania w rozumieniu art. 4 ust 1 ustawy o p³atno�ciach.
Utworzone gospodarstwo w wyniku po³¹czenia dotychczasowych jed-
nostek organizacyjnych Zasobu WRSP nast¹pi³o w trybie administracyj-



153

Umowy skutkuj¹ce przeniesienie posiadania gospodarstwa rolnego...

nym (zarz¹dzenia dyrektora ANR), a nie w drodze zawartej umowy.
Przewidziany przepisem art. 4 ust. 1 omawianej ustawy tryb zg³oszenia
wniosku o przyznanie p³atno�ci nabywcy gospodarstwa rolnego ma
charakter wyj¹tkowy i dotyczy wy³¹cznie sytuacji �przeniesienia posia-
dania gospodarstwa rolnego na rzecz innego producenta rolnego w wyniku
zawartej umowy�, podczas gdy wszczêto ju¿ postêpowanie o przyznanie
p³atno�ci wed³ug dotychczasowego zbywcy gospodarstwa bêd¹cego
przedmiotem umowy.

Uzyskanie p³atno�ci w wyniku po³¹czenia b¹d� utworzenia gospodar-
stwa rolnego na podstawie § 20 statutu ANR jako jednostki organizacyjnej
Zasobu WRSP odbywa siê na ogólnych zasadach przewidzianych dla
producenta rolnego (art. 2 ustawy o p³atno�ciach) spe³niaj¹cego przes³an-
ki przedmiotowe i podmiotowe uprawniaj¹ce do uzyskania p³atno�ci (zob.
pkt IV).

IV. Postêpowanie o przyznanie p³atno�ci a wymóg przeniesienia
posiadania gospodarstwa rolnego stwierdzony w tre�ci umowy

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o p³atno�ciach bezpo�rednich wszczêcie
postêpowania o przyznanie p³atno�ci nastêpuje na wniosek producenta
rolnego13. P³atno�æ przyznaje w drodze decyzji administracyjnej w³a�ciwy
ze wzglêdu na miejsce zamieszkania lub siedzibê wnioskodawcy kierow-
nik powiatowego biura ARiMR. Od decyzji tej przys³uguje odwo³anie do
dyrektora oddzia³u regionalnego Agencji (art. 3 ust. 2 cyt. ustawy).

Jednym z warunków przyznania p³atno�ci jest wykazanie przez pro-
ducenta rolnego posiadania gruntów rolnych utrzymywanych w dobrej
kulturze rolnej przy zachowaniu przepisów ochrony �rodowiska (art. 4
ust. 1 cyt. ustawy). Je¿eli miêdzy dniem z³o¿enia wniosku o przyznanie
p³atno�ci a wydaniem przedmiotowej decyzji nast¹pi³o przeniesienie
posiadania gospodarstwa rolnego na rzecz innego producenta rolnego
w wyniku zawartej umowy przenosz¹cej w³asno�æ nieruchomo�ci , umowy
dzier¿awy lub innej umowy (art. 4 ust. 1), wówczas nabywca obowi¹-
zany jest w terminie 14 dni od dnia przeniesienia posiadania tego¿ go-

13 Rozporz¹dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie
wzorów wniosków o udzielenie pomocy finansowej na uzyskiwanie rent strukturalnych
objêtych planem rozwoju obszarów wiejskich, (Dz.U. Nr 161, poz. 1684).
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spodarstwa z³o¿yæ wniosek do kierownika biura powiatowego ARiMR
o przyznanie p³atno�ci (art. 4 ust. 1 in fine cyt. ustawy). Obowi¹zek
udowodnienia przeniesienia posiadania ci¹¿y zawsze na wnioskodawcy.
Natomiast obowi¹zek kontroli w zakresie spe³niania przez wnioskodawcê
�warunków do przyznania p³atno�ci� spoczywa na dyrektorze oddzia³u
regionalnego ARiMR b¹d� na wskazanej przez Prezesa Agencji jednostce
organizacyjnej (art. 6 ust 1 i 2 cyt. ustawy).

W zwi¹zku z przytoczonymi uregulowaniami powstaje kwestia zna-
czenia zawartego w umowie stwierdzenia dotycz¹cego przeniesienia
posiadania gospodarstwa rolnego dla oceny �spe³nienia przez producenta
rolnego warunków do przyznania p³atno�ci� (art. 6 ust. 1 in princ. cyt.
ustawy). W szczególno�ci chodzi o obowi¹zki sporz¹dzaj¹cego umowê
notariusza, który w akcie notarialnym zawiera powy¿sze stwierdzenie czy
te¿ stosuje odpowiednie pouczenie. Wymagaj¹ tak¿e rozwa¿enia okolicz-
no�ci zwi¹zane z przeniesieniem posiadania jako elementem prawnie
obojêtnym dla notariusza sporz¹dzaj¹cego stosown¹ umowê, poniewa¿
ocena stanu faktycznego co do przeniesienia posiadania gospodarstwa
rolnego w zwi¹zku z mo¿liwo�ci¹ przyznania p³atno�ci pozostaje poza
ustawowym obowi¹zkiem notariusza dokonuj¹cego okre�lonej czynno�ci
notarialnej.

W literaturze przedmiotu odnosz¹cej siê do obrotu powszechnego
znaczenie dokumentowania w akcie notarialnym przeniesienia posiadania
przybiera co do zasady istotne znaczenie w procesie przeniesienia w³a-
sno�ci nieruchomo�ci. Problem ten najczê�ciej rozwa¿any bywa na tle
modeli przeniesienia w³asno�ci wed³ug kodeksu cywilnego jako wyj¹tek
od zasady wyra¿onej w art. 155 § 1 k.c. chodzi w tym przypadku o przepisy
art. 155 § 2 oraz art. 157 § 2 k.c.14 Wydaje siê jednak, ze ratio legis
ustawy z 2003 r. o p³atno�ciach bezpo�rednich ma na celu uzale¿nienie
�uzyskania p³atno�ci� od posiadania gospodarstwa rolnego rozumianego
jako osobiste w³adanie �gruntami rolnymi� przez producenta rolnego �
nabywcê tego gospodarstwa. Zatem przedmiotem umowy bêd¹ sytuacje
skutkuj¹ce �przeniesieniem posiadania gospodarstwa rolnego na rzecz
innego producenta rolnego� w wyniku zawartej umowy o skutkach roz-

14 Por. zw³aszcza E. D r o z d, Przeniesienie w³asno�ci nieruchomo�ci, Kraków 1974,
s. 38 i nast.
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porz¹dzaj¹cych (np. umowy sprzeda¿y, dzier¿awy, do¿ywocia zawartych
w³a�nie w art. 155 § 1 k.c.)15  oraz o charakterze zobowi¹zuj¹cym (np.
umowa dzier¿awy), w których przeniesienie posiadania nie jest elementem
konstrukcyjnym danej umowy, a tylko stanem faktycznym. W samej
tre�ci ka¿dej z tych umów mie�ci siê uprawnienie po stronie nabywcy
do posiadania gospodarstwa rolnego (�korzystania z rzeczy� w rozumie-
niu art. 140 k.c. ze wszystkimi p³yn¹cymi z tego uprawnieniami). Zwarte
w tego rodzaju umowach stwierdzenie o�wiadczenia zbywcy zamiesz-
czone w akcie notarialnym, ¿e przenosi na nabywcê posiadanie nierucho-
mo�ci rolnych wchodz¹cych w sk³ad gospodarstwa rolnego jako przed-
miotu umowy16, nie mo¿na traktowaæ jako oddzielnego elementu umowy,
który móg³by byæ inny ni¿ element tre�ci prawa w³asno�ci (dzier¿awy).
O�wiadczenie w przedmiocie przeniesienia posiadania (w sensie posia-
dania rzeczy) mo¿e stanowiæ jedynie �rodek dowodowy, ¿e w chwili
zawarcia umowy zbywca mia³ wzglêdem nabywcy tak¹ w³a�nie wolê17.
Natomiast, czy w rzeczywisto�ci przeniesienie posiadania nast¹pi³o, jest
to ocena konkretnego stanu faktycznego, którego notariusz nie bada.
Obiektywnie rzecz ujmuj¹c, element ten pozostaje poza jak¹kolwiek
mo¿liwo�ci¹ �kontroli� notariusza, co do rzeczywistego stanu faktycz-
nego, a nawet nie jest objêty tre�ci¹ art. 80 § 2 i 3 pr. o not. Nak³adaj¹c
na notariusza obowi¹zek dokonywania czynno�ci notarialnych zgodnie
z prawem (art. 2 § 2 pr. o not.) nie mo¿na poszukiwaæ jakiej� �uniwer-
salnej zasady przestrzegania prawa przez notariusza�18, gdy¿ po prostu
takiej zasady nie ma. Nie mo¿na zatem twierdziæ, ¿e zawarcie w akcie
notarialnym sformu³owania, i¿ nast¹pi³o przeniesienie posiadania nieru-

15 W zakres ten wchodz¹ tak¿e umowy zawierane w zwi¹zku z przekazaniem gospo-
darstwa rolnego za �wiadczenia emerytalno-rentowe czy te¿ w celu uzyskania renty struk-
turalnej.
16 W literaturze sporna jest kwestia mo¿liwo�ci zawarcia umowy sprzeda¿y czy innej

umowy zobowi¹zuj¹cej do przeniesienia w³asno�ci w trybie art. 155 § 1 k.c., której przed-
miotem by³oby gospodarstwo rolne w rozumieniu art. 553 k.c. W tej kwestii zob. zw³aszcza
R. B u d z i n o w s k i, [w:] Prawo rolne, red. A. Stelmachowski, Warszawa 2006, s. 57
i nast.
17 Por. A. O l e s z k o, Znaczenie zawartego w akcie..., s. 159.
18 Tak zw³aszcza E. G n i e w e k, O uniwersalnej zasadzie przestrzegania prawa przez

notariusza, [w:] II Kongres Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej. Referaty i opracowania,
Poznañ-Kluczbork 1999, s. 45 i nast.



156

Piotr Miko³ajczyk

chomo�ci rolnej (gospodarstwa rolnego) jako przedmiotu umowy stanowi
�dowód tego, co zosta³o w nim stwierdzone�19. W³a�nie dla potrzeb uzy-
skania p³atno�ci, zgodnie z cyt. ustaw¹ o p³atno�ciach dowód przenie-
sienia posiadania gospodarstwa rolnego w wyniku zawartej umowy ob-
ci¹¿a nabywcê (por. art. 2 w zw. z art. 4 ust. 1 cyt. ustawy), a kontrola
w tym zakresie nale¿y do dyrektora oddzia³u regionalnego ARiMR nie-
zale¿nie od wy¿ej przywo³anego stwierdzenia zawartego czy pominiêtego
w akcie notarialnym. Nale¿y z ca³¹ moc¹ podkre�liæ, ¿e do zakresu
obowi¹zków notariusza sporz¹dzaj¹cego umowê, w wyniku której na-
stêpuje przeniesienie posiadania gospodarstwa rolnego jako warunku
uzyskania p³atno�ci (art. 2 ust. 2 cyt. ustawy) nie nale¿y informowanie
(pouczenie) nabywcy o przys³uguj¹cych mu p³atno�ciach na podstawie
wspomnianej ustawy. Zado�æuczynienie przes³ankom, od których nale¿¹
siê nabywcy p³atno�ci do gruntów rolnych nale¿y do producenta rolnego
(art. 2 ust. 2 cyt. ustawy) i postêpowania administracyjnego (art. 3 ust. 1)
oraz wydanej decyzji przyznaj¹cej p³atno�ci. Okoliczno�ci odnosz¹ce siê
do przeniesienia posiadania nabytego gospodarstwa rolnego jako przed-
miotu umowy stanowi¹ jedn¹ z przes³anek nabycia uprawnienia do
uzyskania p³atno�ci. Stwierdzenie tego faktu w akcie notarialnym stano-
wiæ mo¿e (ale nie musi) dowód, i¿ nabycie takie faktycznie nast¹pi³o.

19 Tak S. R u d n i c k i, [w:] Prawo obrotu nieruchomo�ciami, red. S. Rudnicki, War-
szawa 1999, s. 438.


