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Zakres kognicji w postêpowaniu o przyznanie renty
strukturalnej w wyniku zawarcia umowy przeniesienia

w³asno�ci nieruchomo�ci rolnych

1. Zród³a regulacji przyznania renty strukturalnej
Zród³em wspólnotowej regulacji prawnej dotycz¹cej uzyskania renty

strukturalnej jest rozporz¹dzenie Rady Nr 1698/2005/WE z dnia 20 wrze�nia
2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Euro-
pejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)1

oraz rozporz¹dzenie Komisji Nr 1974/2006/WE z dnia 15 grudnia 2006 r.
ustanawiaj¹ce szczegó³owe zasady stosowania rozporz¹dzenia Rady Nr
1698/2005/WE2.

W celu wykonania powy¿szych rozporz¹dzeñ w krajowym porz¹dku
prawnym uchwalona zosta³a ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu
rozwoju obszarów wiejskich z udzia³em �rodków Europejskiego Fundu-
szu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich3 oraz rozporz¹dzenie
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie

1 Dz.Urz. UE L 277 z 21 pa�dziernika 2005 r. ze zm. Rozporz¹dzenie nr  1698/2005
pos³uguje siê sformu³owaniem �wcze�niejsze emerytury�, w krajowym porz¹dku prawnym,
celem odró¿nienia tej instytucji od uregulowanej w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r.
o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników, (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25 ze  zm.,
dalej: u.u.s.r.), przyjêto okre�lenie �renta strukturalna�.
2 Dz.Urz. UE L 368 z 23 grudnia 2006 r. ze zm.
3 Dz.U. Nr 64, poz. 597.
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szczegó³owych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej
w ramach dzia³ania �Renty strukturalne� objêtego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-20134. Akty prawa polskiego okre�laj¹
w³a�ciwo�æ organów, przebieg postêpowania oraz szczegó³owe przes³an-
ki uzyskania prawa do renty strukturalnej, konkretyzuj¹c za³o¿enia prze-
widziane w cytowanych rozporz¹dzeniach nr 1698/2005 oraz 1974/2006.

Przedmiotem dalszych uwag jest analiza zakresu obowi¹zków nota-
riusza zwi¹zanych z rentami strukturalnymi. Zwi¹zek ten jest wyznaczony
przede wszystkim przez to, ¿e podstawow¹ przes³ank¹  nabycia prawa
do renty jest �przekazanie gospodarstwa rolnego� (§ 4 pkt 5 r.r.s.), przez
co nale¿y rozumieæ przeniesienie w³asno�ci gospodarstwa b¹d� nierucho-
mo�ci rolnych wchodz¹cych w jego sk³ad (§ 6 ust. 1 pkt 1 i 2 r.r.s.).

2. Sposoby przeniesienia w³asno�ci nieruchomo�ci rolnych za
�wiadczenie rentowe

Wed³ug § 7 r.r.s. umowa o przekazaniu gospodarstwa rolnego lub
u¿ytków rolnych wchodz¹cych w jego sk³ad mo¿e byæ zawarta z osob¹
fizyczn¹, która ³¹cznie spe³nia nastêpuj¹ce przes³anki:

� jest nastêpc¹5 albo rolnikiem, który nie ukoñczy³ 50. roku ¿ycia,
� posiada kwalifikacje zawodowe przydatne do prowadzenia dzia³al-

no�ci rolniczej,
� nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty,
� zobowi¹¿e siê do prowadzenia osobi�cie dzia³alno�ci rolniczej na

przejêtych u¿ytkach rolnych przez okres co najmniej 5 lat oraz do z³o¿enia
wniosku o wpis do ewidencji producentów.

Ponadto, zgodnie z § 8 r.r.s. umowa o przekazaniu gospodarstwa
rolnego lub u¿ytków rolnych wchodz¹cych w sk³ad tego gospodarstwa
powinna równie¿ zawieraæ o�wiadczenia stron tej umowy o spe³nieniu
warunków okre�lonych w § 6 ust. 1 lub 2 oraz § 7. �Warunki� okre�lone

4 Dz.U. Nr 109, poz. 750 ze zm., cyt. dalej jako r.r.s.
5 Zgodnie z § 2 pkt 3 r.r.s. przez nastêpcê nale¿y rozumieæ osobê fizyczn¹, która

rozpoczyna dzia³alno�æ rolnicz¹ po raz pierwszy z dniem przejêcia gospodarstwa rolnego
od producenta rolnego ubiegaj¹cego siê o rentê strukturaln¹ i nie ukoñczy³a 40. roku ¿ycia
w dniu z³o¿enia wniosku o rentê strukturaln¹.
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w § 6 r.r.s. odnosz¹ siê przede wszystkim do powierzchni gospodarstwa
bêd¹cego przedmiotem umowy przenosz¹cej w³asno�æ6 oraz cech wy-
maganych od nabywcy nieruchomo�ci7.

Zród³em w¹tpliwo�ci w omawianym zakresie jest u¿ycie sformu³o-
wania �umowa o przekazaniu gospodarstwa rolnego lub u¿ytków rol-
nych�8. Wbrew literalnemu brzmieniu przepisu, okre�lenie to nie powinno
sugerowaæ jakiego� nowego rodzaju umowy.

Przez powy¿sze okre�lenie nale¿y rozumieæ wszystkie umowy prze-
nosz¹ce w³asno�æ. W pierwszym rzêdzie wskazaæ nale¿y na umowy
zawierane na podstawie kodeksu cywilnego � w szczególno�ci umowê
sprzeda¿y, umowê darowizny, a tak¿e umowê do¿ywocia oraz � w ogra-
niczonym zakresie � umowê zamiany. Rozporz¹dzenie z 2007 r. nie
modyfikuje elementów istotnych tre�ci poszczególnych umów prawa
cywilnego co do strony podmiotowej, jak i w gruncie rzeczy � przed-

6 Wed³ug § 4 pkt 6 r.r.s. powierzchnia przekazywanego gospodarstwa rolnego powinna
wynosiæ co najmniej 3 ha u¿ytków rolnych, a w przypadku gospodarstw rolnych po³o-
¿onych w województwie ma³opolskim, podkarpackim, �l¹skim   lub �wiêtokrzyskim � co
najmniej 1 ha, z zastrze¿eniem § 6 ust. 1 pkt 2 lit. a. Wed³ug § 6 ust. 2 lit. a r.r.s.
powierzchnia u¿ytków rolnych wchodz¹cych w sk³ad gospodarstwa rolnego przekazywa-
nego na rzecz nastêpcy nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ �rednia powierzchnia u¿ytków rolnych
w gospodarstwie w województwie, w którym jest po³o¿ona najwiêksza czê�æ u¿ytków
rolnych wchodz¹cych w sk³ad gospodarstwa rolnego. W województwach, w których �red-
nia powierzchnia u¿ytków rolnych w gospodarstwie jest wy¿sza ni¿ �rednia powierzchnia
w kraju, minimalna powierzchnia u¿ytków rolnych wchodz¹cych w sk³ad gospodarstwa
rolnego przekazywanych na rzecz nastêpcy nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ �rednia powierzch-
nia u¿ytków rolnych w gospodarstwie w kraju. Analogiczne rozwi¹zanie przewidziane jest
w odniesieniu do �przekazania u¿ytków rolnych� na powiêkszenie jednego lub kilku
gospodarstw rolnych (§ 6 ust. 2 lit. b r.r.s.).
7 W szczególno�ci, je¿eli nabywc¹ jest osoba fizyczna, powinien mieæ on mniej ni¿

50 lat (§ 7 ust. 1 pkt 1 lit. a r.r.s.) oraz posiadaæ odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
odmienne od okre�lonych w u.k.u.r., (§ 7 ust. 1 pkt 1 lit. b r.r.s.).
8 Przez �przekazanie gospodarstwa rolnego� nale¿y rozumieæ, ¿e zosta³y �przekaza-

ne� wszystkie u¿ytki rolne wchodz¹ce w sk³ad tego gospodarstwa (§ 6 ust. 1 r.r.s.). �Prze-
kazanie� mo¿e nast¹piæ w drodze przeniesienia w³asno�ci nieruchomo�ci rolnych (u¿yt-
ków rolnych) wchodz¹cych w sk³ad gospodarstwa rolnego (§ 6 ust. 1 pkt 2 lit. a i b r.r.s.).
Ponadto przes³ankê przekazania gospodarstwa uwa¿a siê za spe³nion¹, je¿eli ANR skorzy-
sta³a z okre�lonego w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kszta³towaniu ustroju rolnego
prawa pierwokupu lub prawa nabycia (§ 6 ust. 2 r.r.s.).

´
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miotowej9. Charakter cywilnoprawny tych umów nie budzi ¿adnych
w¹tpliwo�ci. Nie ma wiêc uzasadnienia do konstruowania umowy sprze-
da¿y, darowizny, do¿ywocia zawieranych �w trybie� czy �na zasadach
cyt. rozp.� Maj¹ w tym zakresie zastosowanie przepisy kodeksu cywil-
nego � bez ¿adnych szczególnych wymagañ czy przes³anek wynikaj¹-
cych z rozporz¹dzenia z 2007 r. W szczególno�ci brak po stronie zbywcy
którejkolwiek z przes³anek wynikaj¹cych z ustawy (jak np. wieku) nie
prowadzi do niewa¿no�ci czy bezskuteczno�ci umowy. Przes³anki te maj¹
znaczenie jedynie dla uzyskania prawa do renty i nie wp³ywaj¹ bezpo-
�rednio na przeniesienie w³asno�ci.

Wydaje siê, ¿e poza umowami prawa powszechnego w celu uzyskania
renty strukturalnej mog¹ znale�æ zastosowanie tak¿e umowy zawierane na
podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spo³ecznym
rolników10, tzn. umowa zawierana w celu wykonania umowy z nastêpc¹11.

Wed³ug  art. 84 ustawy z 1990 r., przez umowê z nastêpc¹ rolnik
bêd¹cy w³a�cicielem (wspó³w³a�cicielem) gospodarstwa rolnego zobo-
wi¹zuje siê przenie�æ na osob¹ m³odsz¹ od niego co najmniej o 15 lat
(nastêpcê) w³asno�æ (udzia³ we wspó³w³asno�ci) i posiadanie danego
gospodarstwa z chwil¹ nabycia prawa do emerytury (renty), je¿eli na-
stêpca do tego czasu bêdzie pracowaæ w tym gospodarstwie. Umowa
ta, maj¹ca charakter wy³¹cznie zobowi¹zuj¹cy, w ¿adnej mierze nie mo¿e
zawieraæ elementów w³a�ciwych dla uzyskania renty strukturalnej. Prze-
s³anki te musz¹ byæ spe³nione w chwili przeniesienia w³asno�ci nierucho-
mo�ci, a w zasadzie � wydania decyzji w przedmiocie prawa do renty.

Umowa w celu wykonania umowy z nastêpc¹ jest umow¹ przeno-
sz¹c¹ w³asno�æ gospodarstwa rolnego na nastêpcê (por. art. 85 u.u.s.r.).
Jest to umowa rzeczowa zawierana w wykonaniu zobowi¹zania wyni-
kaj¹cego z umowy z nastêpc¹ (jako umowy tylko zobowi¹zuj¹cej)12.

9 Odmiennie � co do strony przedmiotowej � A. L i c h o r o w i c z, Dziedziczenie
gospodarstw rolnego w �wietle art. 90 ustawy o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników, PiP
1992, nr 4, s. 60.
10 Tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25 ze  zm., dalej: u.u.s.r.
11 Por. R. B u d z i n o w s k i, [w:] Prawo rolne, red. A. Stelmachowski, Warszawa 2007,

s. 126.
12 Szerzej E. D r o z d, Podstawowe zagadnienia konstrukcyjne umowy z nastêpc¹,

Rejent 1991, nr 3, s. 17 i nast.
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W omawianym przypadku chodzi o sytuacjê, w której zawarta ju¿ zosta³a
umowa z nastêpc¹, a nastêpnie rolnik zdecydowa³ siê na ubieganie siê
o rentê strukturaln¹. Powstaje problem, je¿eli w wykonaniu umowy zo-
bowi¹zuj¹cej strony zawieraj¹ umowê w celu wykonania umowy z na-
stêpc¹, z tym ¿e motywem zbywcy jest uzyskanie renty strukturalnej.
W takiej sytuacji wydaje siê dopuszczalne rozporz¹dzenie gospodarstwem
w wykonaniu zobowi¹zania wynikaj¹cego ze wskazanej  umowy � ju¿
dla celów uzyskania prawa do renty strukturalnej. Nale¿y jednak podkre-
�liæ, ¿e rozporz¹dzenie z 2007 r. w ¿adnym zakresie nie modyfikuje ele-
mentów istotnych umowy przewidzianej w ustawie z 1990 r.

3. Rodzaje postêpowañ w sprawie przyznania renty struktural-
nej

Jedn¹ z cech charakterystycznych przyznania renty strukturalnej jest
wyodrêbnienie na gruncie rozporz¹dzenia z 2007 r. dwóch rodzajów po-
stêpowania. Pierwsze mo¿na okre�liæ mianem postêpowania przed no-
tariuszem w sprawie zawarcia umowy. Drugie z postêpowañ jest typo-
wym postêpowaniem administracyjnym wszczynanym na wniosek strony.

Skoro prawodawca przewidzia³ dwa rodzaje postêpowañ o przyznanie
prawa do renty strukturalnej, zachodzi uzasadniona konieczno�æ rozwa-
¿enia zwi¹zków zachodz¹cych miêdzy tymi  postêpowaniami oraz roli
i zadañ notariusza, który sporz¹dza umowê, wiedz¹c albo nie posiadaj¹c
wiadomo�ci, ¿e motywem zawarcia umowy po stronie dotychczasowego
w³a�ciciela jest uzyskanie renty strukturalnej za przeniesienie w³asno�ci
nieruchomo�ci rolnej.

Przystêpuj¹c do sporz¹dzenia umowy, której skutkiem jest przenie-
sienie w³asno�ci nieruchomo�ci rolnej, notariusz wiedz¹c o motywie za-
warcia umowy przez w³a�ciciela, powinien mieæ �wiadomo�æ znaczenia
oraz roli postêpowania administracyjnego, które odnosi siê do oceny sy-
tuacji w³a�ciciela gospodarstwa rolnego przed zawarciem umowy oraz
do odrêbnej oceny kierownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa (ARiMR) po zawarciu umowy.

Na tym tle powstaje szerszy problem, czy po wej�ciu w ¿ycie
omawianego rozporz¹dzenia notariusz powinien w ramach obowi¹zku
wyja�niaj¹co-doradczego (art. 80 § 2 pr. o not.) ka¿dorazowo zapytaæ
w³a�ciciela pragn¹cego rozporz¹dziæ gospodarstwem rolnym na gruncie
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prawa powszechnego o motyw zawarcia takiej umowy w kierunku
uzyskania renty strukturalnej.

Rozporz¹dzenie z 2007 r. przewiduje samodzielny tryb postêpowania
administracyjnego w przedmiocie przyznania (odmowy) renty. Wskazane
postêpowanie dzieli siê z kolei na dwie czê�ci.

Pierwszy etap postêpowania administracyjnego ma charakter �wery-
fikacyjny� � jego przedmiotem jest ocena spe³nienia przez rolnika-wnio-
skodawcê przes³anek, od których zale¿y wydanie �postanowienia o spe³nieniu
warunków� z § 19 ust. 4 rozp. Nale¿y przez to rozumieæ wymagania
dotycz¹ce m.in.: wieku rolnika (§ 4 pkt 1 cyt. rozp.); okresu prowadzenia
dzia³alno�ci rolniczej i podleganiu w tym okresie oraz w dniu z³o¿enia
wniosku ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu (§ 4 pkt 2 i 3 cyt. rozp.)13;
braku zaleg³o�ci z tytu³u op³acania sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne (§ 4
pkt 7 cyt. rozp.); ³¹cznej powierzchni i stanu prawnego gospodarstwa
rolnego; posiadania kwalifikacji zawodowych przez osobê wskazan¹ jako
przejmuj¹c¹ gospodarstwo rolne (u¿ytki rolne) (§ 19 ust. 2 pkt 4 cyt.
rozp.).

Je¿eli w wyniku weryfikacji wniosku kierownik biura powiatowego
Agencji ustali, ¿e wnioskodawca spe³nia wskazane wy¿ej przes³anki (okre-
�lone w § 4 pkt 1-3, 6 i 7 oraz  § 11) wydaje on �postanowienie o spe³-
nieniu warunków� (§ 19 ust. 4 r.r.s.)14.

Wydanie postanowienia z § 19 rozp. nie oznacza jeszcze ustalenia
prawa do renty strukturalnej � koñczy jedynie pierwszy etap postêpo-
wania w tej sprawie. Dopiero po uzyskaniu �postanowienia o spe³nieniu
warunków� rolnik powinien, zgodnie z § 19 ust. 7 r.r.s., w terminie 6

13 Przes³ank¹ nabycia prawa do renty strukturalnej jest podleganie ubezpieczeniu
rolniczemu przez ³¹cznie 5 lat (20 kwarta³ów) w ci¹gu ostatnich 10 lat przed z³o¿eniem
wniosku. Nie musi byæ to jednak ostatnie 5 lat poprzedzaj¹cych z³o¿enie wniosku, nie jest
równie¿ wymagany nieprzerwany okres podlegania ubezpieczeniu. Por. wyrok WSA w Lu-
blinie z dnia 22 marca 2005 r., II SA/Lu 121/05 (niepubl.); wyrok WSA w Lublinie z dnia
27 pa�dziernika 2005 r., II SA/Lu 688/05 (niepubl.).
14 �Postanowienie o spe³nieniu warunków�, poza wymogami wynikaj¹cymi z art. 124

k.p.a., powinno zawieraæ pouczenie o warunkach dotycz¹cych formy, sposobu i terminu
przekazania gospodarstwa rolnego oraz zaprzestania prowadzenia dzia³alno�ci rolniczej,
a tak¿e informacjê o ustaleniach dotycz¹cych spe³nienia warunku posiadania kwalifikacji
zawodowych przez wskazanego we wniosku przejmuj¹cego. (§ 19 ust. 6 r.r.s.). Na posta-
nowienie to, zgodnie z § 19 ust. 5 r.r.s., nie przys³uguje za¿alenie.
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miesiêcy przekazaæ gospodarstwo oraz zaprzestaæ prowadzenia dzia³al-
no�ci rolniczej, a wiêc spe³niæ dalsze przes³anki uzyskania prawa do renty,
okre�lone w § 4 pkt 4 i 5 r.r.s.

Postanowienie to powinno byæ rozumiane jako swoiste wstêpne
zapewnienie dla rolnika o przyznaniu renty po �przekazaniu gospodar-
stwa�. Nale¿y podkre�liæ, ¿e przepisy § 19 r.r.s. okre�laj¹ jedynie sposób
postêpowania w sprawie przyznania renty strukturalnej, a nie przes³anki
jej przyznania. Przewidziany w cytowanym przepisie porz¹dek postêpo-
wania ma na celu zabezpieczenie interesów rolnika maj¹cego zamiar
przekazaæ gospodarstwo rolne za rentê strukturaln¹, przed rozporz¹dze-
niem gospodarstwem � bez pewno�ci, czy tak¹ rentê otrzyma15.

Drugi etap postêpowania administracyjnego wszczynany jest na wniosek
rolnika-zbywcy po przekazaniu gospodarstwa rolnego, a wiêc zawarciu
umowy o skutkach rozporz¹dzaj¹cych. Prowadzi on do wydania decyzji
w przedmiocie prawa do renty strukturalnej (pozytywnej b¹d� negatyw-
nej). Kierownik biura powiatowego Agencji wydaje decyzjê administra-
cyjn¹ w sprawie przyznania renty strukturalnej rolnikowi-wnioskodawcy,
który otrzyma³ �postanowienie o spe³nieniu warunków� w terminie 30
dni od dnia przed³o¿enia przez tego wnioskodawcê dowodów potwier-
dzaj¹cych przekazanie gospodarstwa rolnego i zaprzestanie prowadzenia
dzia³alno�ci rolniczej, a wiêc spe³nienie przes³anek przewidzianych w § 4
pkt 4 i 5 rozporz¹dzenia.

Dopiero zatem po wyst¹pieniu skutku rozporz¹dzaj¹cego organ wydaje
decyzjê w sprawie przyznania renty strukturalnej. Decyzja zostaje podjêta,
gdy wed³ug oceny kierownika biura Agencji zosta³y spe³nione zarówno
wszystkie przes³anki �umowy o przekazaniu gospodarstwa rolnego�, jak
i inne wskazane w ustawie, od których uzale¿nione jest nabycie prawa
do renty.

4. Przes³anki zawarcia umowy
W zwi¹zku z nieprecyzyjnym okre�leniem �umowa o przekazaniu

gospodarstwa rolnego� warto podkre�liæ rozró¿nienie miêdzy przes³an-

15 Por. uzasadnienie wyroku NSA z dnia 21 lutego 2006 r.,  II OSK 1341/05 (LEX
nr 19486).
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kami w³a�ciwymi dla umowy przenosz¹cej w³asno�æ nieruchomo�ci oraz
tymi, które zwi¹zane s¹ jedynie z uzyskaniem prawa do renty struktu-
ralnej.

Przewidziane w § 7 rozporz¹dzenia z 2007 r. wymagania odnosz¹ce
siê wieku rolnika, powierzchni gospodarstwa, kwalifikacji zawodowych
nabywcy nie maj¹ bezpo�redniego zwi¹zku z elementami istotnymi okre-
�lonej umowy przenosz¹cej w³asno�æ nieruchomo�ci. Okoliczno�ci te
podlegaj¹ bowiem ocenie kierownika ARiMR, który decyzj¹ administra-
cyjn¹ orzeka w przedmiocie prawa do renty strukturalnej. Jedn¹ z prze-
s³anek wydania orzeczenia jest do³¹czenie do wniosku umowy skutkuj¹cej
przeniesieniem w³asno�ci nieruchomo�ci zawieranej na podstawie prze-
pisów kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kszta³-
towaniu ustroju rolnego16. Sporz¹dzenie takiej umowy nale¿y wy³¹cznie
do kompetencji notariusza.

Stosownie do tre�ci § 8 r.r.s. umowa powinna zawieraæ o�wiadczenia
stron w przedmiocie przekazania wszystkich u¿ytków rolnych wchodz¹-
cych w sk³ad gospodarstwa (§ 6 ust. 1 pkt 1); odpowiedniej powierzchni
przekazywanych gruntów (§ 6 ust. 1 pkt 2); wieku nabywcy (§ 7 ust. 1
pkt 1 lit. a r.r.s.); odpowiednich kwalifikacji zawodowych (§ 7 ust. 1
pkt 1 lit. b r.r.s.); zobowi¹zania nabywcy do prowadzenia dzia³alno�ci
rolniczej przez odpowiedni okres (§ 7 ust. 1 pkt 1 lit. d r.r.s.)17.

Jak siê wydaje, zamieszczenie o�wiadczeñ stron we wskazanym zakresie
ma mieæ przede wszystkim znaczenie dowodowe dla kierownika biura
powiatowego Agencji. Przyznanie prawa do renty strukturalnej nastêpuje
jednak na podstawie okoliczno�ci istniej¹cych w dniu wydania decyzji
administracyjnej, a nie sporz¹dzenia umowy. Samo przeniesienie w³asno-
�ci gospodarstwa nie musi jeszcze oznaczaæ zaprzestania prowadzenia

16 Dz.U. Nr 64, poz. 592.
17 Na marginesie rozwa¿añ nale¿y zauwa¿yæ, ¿e ca³kowitym nieporozumieniem jest

na³o¿enie na notariusza obowi¹zku zamieszczenia w tre�ci umowy o�wiadczeñ stron o spe³-
nieniu przes³anki okre�lonej w § 6 ust. 2 r.r.s. Wed³ug tego przepisu warunek przekazania
gospodarstwa rolnego uwa¿a siê tak¿e za spe³niony, je¿eli Agencja Nieruchomo�ci Rolnych
skorzysta³a z okre�lonego w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kszta³towaniu ustroju
rolnego (Dz.U. Nr 64, poz. 592) prawa pierwokupu lub prawa, o którym mowa w art. 4
ust. 1 tej ustawy, w zakresie u¿ytków rolnych wchodz¹cych w sk³ad tego gospodarstwa.
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dzia³alno�ci rolniczej18. Co wiêcej, okoliczno�ci, które stosownie do tre�ci
§ 8 powinna zawieraæ dana umowa, s¹ jedynie o�wiadczeniami wiedzy,
nie korzystaj¹ wiêc z domniemania zgodno�ci z rzeczywistym stanem
rzeczy19.

Ocena tego zdarzenia nale¿y wy³¹cznie do organu przyznaj¹cego rentê
strukturaln¹. Zgodnie z § 21 cytowanego rozporz¹dzenia ocena o�wiad-
czenia rolnika nale¿y zawsze do kierownika biura ARiMR, który mo¿e
oczywi�cie poprzestaæ na stwierdzeniach zawartych w danej umowie.
Nie mo¿na jednak wykluczyæ, ¿e po zawarciu umowy (�przekazaniu
gospodarstwa�), a przed dokonywan¹ ocen¹ (wydaniem decyzji w przed-
miocie renty) wyst¹pi¹ zdarzenia, które bêd¹ wymagaæ z³o¿enia odrêb-
nego o�wiadczenia, o którym traktuje § 20 r.r.s., albo dalej id¹cych czynno�ci
kierownika biura Agencji, które pozwol¹ stwierdziæ spe³nienie analizowa-
nej przes³anki. Brak wskazanego  o�wiadczenia zbywcy w akcie nota-
rialnym pozostaje bez znaczenia dla oceny wa¿no�ci oraz skuteczno�ci
umowy. W odniesieniu do uzyskania prawa do renty nak³ada na rolnika
tylko obowi¹zek z³o¿enia odrêbnego o�wiadczenia kierownikowi biura
ARiMR.

5. Obowi¹zki notariusza przy sporz¹dzeniu umowy
Zadaniem notariusza jest w pierwszym rzêdzie zapewnienie bezpie-

czeñstwa obrotu prawnego. Ten oczywisty obowi¹zek pozostaje w zwi¹zku
z przepisem § 2 art. 80 pr. o not., nakazuj¹cym notariuszowi przy
dokonywaniu czynno�ci notarialnych czuwaæ nad nale¿ytym zabezpie-
czeniem praw i s³usznych interesów stron oraz innych osób, dla których
dana czynno�æ mo¿e powodowaæ skutki prawne. W omawianym zakre-
sie uzyskanie prawa do renty strukturalnej jest bez w¹tpienia podstawo-
18 Przes³ankê za zaprzestaniem prowadzenia dzia³alno�ci rolniczej, zgodnie z § 9 r.r.s.,

uwa¿a siê za spe³nion¹, je¿eli po przekazaniu gospodarstwa rolnego ³¹czna powierzchnia
u¿ytków rolnych posiadanych lub wspó³posiadanych przez uprawnionego do renty struk-
turalnej i jego ma³¿onka nie przekracza 0,5 ha, a dzia³alno�æ rolnicza prowadzona na tych
u¿ytkach s³u¿y wy³¹cznie zaspokajaniu potrzeb w³asnych uprawnionego oraz osób pozo-
staj¹cych z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, a nadto uprawniony do renty
strukturalnej i jego ma³¿onek nie prowadz¹ dzia³u specjalnego produkcji rolnej.
19 E. D r o z d, Forma aktu notarialnego, [w:] Ksiêga pami¹tkowa. I Kongres Nota-

riuszy RP, red. A. Oleszko i R. Sztyk, Poznañ-Kluczbork 1993, s. 14.
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wym motywem, którym kieruje siê zbywca nieruchomo�ci. Powstaje
wiêc pytanie � czy i w jakim zakresie na notariuszu ci¹¿¹ obowi¹zki
zwi¹zane ze �skutecznym� nabyciem prawa do renty przez stronê umowy.

Stosownie do przeprowadzonych rozwa¿añ nale¿y dokonaæ �cis³ego
rozró¿nienia miêdzy dwiema p³aszczyznami � postêpowaniami zwi¹zany-
mi z uzyskaniem prawa do renty. �Postêpowanie notarialne� sprowadza
siê do sporz¹dzenia umowy przenosz¹cej w³asno�æ nieruchomo�ci.
Postêpowanie administracyjne prowadzone przez kierownika biura po-
wiatowego ARiMR jest postêpowaniem, które ma na celu ocenê spe³nienia
wszystkich przes³anek nabycia prawa do renty.

Wbrew pozorom, omawiane rozporz¹dzenie z 2007 r. nakazuj¹ce w § 8
zamieszczenie w tre�ci umowy o�wiadczeñ stron o spe³nieniu poszcze-
gólnych warunków uzyskania prawa do renty nie wyja�nia znaczenia
stwierdzonych w akcie przes³anek kwalifikuj¹cych uzyskanie renty. Je¿eli,
jak zauwa¿ono wcze�niej, s¹ to jedynie o�wiadczenia wiedzy, które nie
korzystaj¹ z domniemania zgodno�ci, to wydaje, siê ¿e zamys³em usta-
wodawcy by³o zwolnienie notariusza z obowi¹zku oceny spe³nienia tych-
¿e przes³anek przez strony. Co wiêcej, wydaje siê, ¿e notariusz nie by³by
w stanie dokonaæ takiej oceny. W jaki bowiem sposób mia³y dokonywaæ
choæby oceny kwalifikacji zawodowych nabywcy nieruchomo�ci, okresu
podlegania ubezpieczeniu czy spe³nienia wymagañ co do minimalnej
powierzchni �powiêkszanego� gospodarstwa. Bezprzedmiotowe jest
stwierdzenie w akcie notarialnym przes³anek z § 8 r.r.s., skoro w tym
w³a�nie zakresie wydane jest postanowienie kierownika Agencji. Je¿eli
zatem przyj¹æ, ¿e notariusz, wiedz¹c o motywie zawarcia umowy za rentê
strukturaln¹, powinien domagaæ siê przed³o¿enia mu stosownego posta-
nowienia, to bezprzedmiotowe jest powtarzanie w tre�ci aktu tego, co
zawiera postanowienie.

Obecnie wypada wróciæ do sytuacji, w której notariusz sporz¹dzaj¹cy
umowê darowizny nieruchomo�ci rolnej nie zosta³ poinformowany, ¿e
zamiarem zbywcy jest otrzymanie prawa do renty strukturalnej, a zbywca
nieruchomo�ci nie dysponuje �postanowieniem o spe³nieniu warunków.�

Je¿eli z okoliczno�ci zwi¹zanych ze sporz¹dzeniem umowy notariusz
nie zosta³ poinformowany o motywach zawarcia umowy, nie mo¿na
z tego tylko tytu³u wymagaæ od notariusza, a¿eby ka¿dorazowo �bada³�
motyw sporz¹dzenia umowy. Trudno wszak oczekiwaæ od notariusza
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stawiania hipotez, jakie konsekwencje � le¿¹ce bez w¹tpienia poza tre�ci¹
czynno�ci prawnej � maj¹ byæ zwi¹zane z rozporz¹dzeniem nieruchomo-
�ci¹. Stwierdzenie takie nie musi oznaczaæ, ¿e zawarcie umowy skutku-
j¹cej przeniesieniem w³asno�ci gospodarstwa rolnego bez przed³o¿enia
postanowienia kierownika Agencji z § 19 r.r.s. eliminuje zbywcê od
mo¿liwo�ci uzyskania renty strukturalnej. Je¿eli bowiem strony umowy
(mimo braku powy¿szego postanowienia) spe³niaj¹ wszystkie okoliczno-
�ci uzyskania prawa do renty, nie ma przeszkód, a¿eby umowa w taki
w³a�nie sposób zawarta nie mog³a stanowiæ jednej z przes³anek uzyskania
prawa do renty, je¿eli � co jeszcze raz wypada podkre�liæ � w chwili
z³o¿enia wniosku podlega wszystkim wymogom wskazanym w § 4 r.r.s.

Co wiêcej, nie wydaje siê, aby �przekazanie gospodarstwa� bez wspo-
mnianego postanowienia z § 19 ust. 4 r.r.s. uniemo¿liwia³o  rolnikowi-
zbywcy uzyskanie prawa do renty. Jak przyjêto w orzecznictwie, wska-
zane przepisy rozporz¹dzenia okre�laj¹ jedynie sposób postêpowania
w sprawie przyznania renty strukturalnej, a nie same przes³anki jej przy-
znania. Ta procedura ma na celu jedynie zabezpieczenie interesów rolnika
maj¹cego zamiar przekazaæ gospodarstwo rolne za rentê strukturaln¹,
przed rozporz¹dzeniem gospodarstwem, bez pewno�ci, czy tak¹ rentê
otrzyma.

Je¿eli zatem rolnik zawar³ omawian¹ umowê, w wyniku której nast¹-
pi³o rozporz¹dzenie gospodarstwem rolnym, i przekazanie to spe³nia wymogi
okre�lone § 6 r.r.s., to obowi¹zkiem kierownika Agencji jest zbadanie tych
w³a�nie przes³anek20. Brak postanowienia w chwili zawarcia umowy nie
musi absolutnie oznaczaæ eliminacji z mocy prawa rolnika-zbywcy od
otrzymania prawa do renty strukturalnej. Jak ju¿ wskazano, postanowie-
nie nie jest przes³ank¹ zawarcia umowy, a spe³nia jedynie funkcjê kon-
troln¹ pañstwa w zakresie zabezpieczenia �rodków finansowych  prze-
znaczonych na renty strukturalne.

Je¿eli przyj¹æ powy¿sz¹ argumentacjê, to podobnie nale¿y oceniæ
sytuacjê, w której zawarcie umowy ma nast¹piæ w zwi¹zku z nabyciem
prawa do renty, ale zbywca nie dysponuje postanowieniem. Notariusz nie
powinien odmówiæ dokonania takiej czynno�ci, jakkolwiek powinien po-

20 Por. uzasadnienie wyroku NSA cyt. w przypisie 15.
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uczyæ strony, a w szczególno�ci zbywcê, ¿e ocena spe³nienia przes³anek
uzyskania renty nale¿y do kierownika biura powiatowego Agencji.

Mo¿na równie¿ wskazaæ na sytuacjê, w której zbywca dysponuje
postanowieniem, ale w ocenie notariusza stan w nim okre�lony nie jest
zgodny z rzeczywisto�ci¹, np. rolnik rozporz¹dzi³ czê�ci¹ okre�lonej
nieruchomo�ci tak, ¿e jej powierzchnia jest mniejsza ni¿ przewidziana
w rozporz¹dzeniu 2007 r. Istnienie postanowienia nie zwalnia notariusza
z samodzielnej oceny tych okoliczno�ci, niemniej tak¿e w tej sytuacji nie
powinien on odmówiæ dokonania czynno�ci.


