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Wród zasad i celów Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) wskazuje siê na koniecznoæ regulacji wspólnotowego rynku rolnego, polegaj¹cej miêdzy innymi
na wprowadzaniu jednolitych systemów interwencyjnych wp³ywaj¹cych na kszta³towanie poda¿y i popytu produktów rolnych (spo¿ywczych). Zgodnie z art. 34
ust. 1 TWE w celu realizacji WPR, okrelonej w art. 33 Traktatu, powo³ane
zosta³y wspólne organizacje rynków rolnych. W ramach tej polityki wyodrêbniono ponad 20 rynków rolnych wed³ug kryterium bran¿owego (np. rynek zbó¿,
cukru, mleka i jego przetworów, owoców i warzyw, suszu tytoniowego). Rynki
te zosta³y poddane jednolitej regulacji wspólnotowej, z tym jednak¿e istotnym
zastrze¿eniem, i¿ w stosunku do ka¿dego z wyodrêbnionych rynków przewidziano odpowiednie instrumenty oraz regulacje prawne obejmuj¹ce swoim zakresem
poszczególne produkty rolne (grupy takich produktów) oraz procedury przetwarzania (produkcji), a tak¿e wprowadzania na rynek przez producentów rolnych
oraz inne wspó³dzia³aj¹ce podmioty.1
1
Szczegó³ow¹ i wszechstronn¹ analizê omawianej problematyki przedstawia opracowanie:
A. J u r c e w i c z, B. K o z ³ o w s k a, E. T o m k i e w i c z, Wspólna Polityka Rolna. Zagadnienia
prawne, red. J. Jurcewicz, Warszawa 2004; zob. tak¿e: M. K o r z y c k a - I w a n o w, Prawo
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Zakres tematyczny podjêtych rozwa¿añ uzasadnia ograniczenie siê do wskazania na podstawowe mechanizmy oddzia³ywania WPR dotycz¹ce rynku mleka
i jego przetworów, cukru oraz surowca tytoniowego, poniewa¿ co do tych produktów rolnych oraz systemów dop³at dla producentów rolnych przewidziane
zosta³y odrêbne (nieznane pozosta³ym rynkom bran¿owym Wspólnoty) regulacje
prawne odnosz¹ce siê do dziedziczenia kwot produkcyjnych mleka i jego przetworów oraz dop³at do cukru i surowca tytoniowego.
Funkcjonowaniu i rozwojowi wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów
mlecznych towarzyszy realizacja WPR, maj¹ca na celu stabilizacjê tego rynku
poprzez: wprowadzenie jednolitego systemu handlowego, wspólnych rodków interwencyjnych w postaci jednolitego systemu cen, rodków wsparcia finansowego
(dop³at) dla rolników jako producentów bezporednich oraz dostawców hurtowych
mleka, a przede wszystkim wprowadzenie kwotowania (limitowania) produkcji
mleka.2 Kwotowanie (indywidualna iloæ referencyjna) polega na przydzieleniu
producentowi decyzj¹ administracyjn¹, wydan¹ przez dyrektora oddzia³u Agencji
Rynku Rolnego, iloci mleka i jego przetworów, jak¹ dany kraj cz³onkowski mo¿e
wprowadziæ do obrotu bez ponoszenia skutków finansowych w postaci kar pieniê¿nych.3 W wyniku wprowadzenia tego mechanizmu kraje UE zapewniaj¹ producentom zbyt mleka lub jego przetworów w nastêpuj¹cych po sobie latach kwotowych po op³acalnych dla nich cenach, z korzyci¹ dla konsumentów.
Unijny rynek cukru po 40 latach stabilnego funkcjonowania, pocz¹wszy od
2006 r. podlegaæ bêdzie istotnym przeobra¿eniom WPR, które s¹ podejmowane
w zwi¹zku z koniecznoci¹ dostosowania tego rynku do konkurencji wiatowego
rynku cukru produkowanego g³ównie z trzciny cukrowej, objêtego wiatow¹
Organizacj¹ Handlu (WTO). Przewiduje siê, ¿e produkcja cukru z buraka cukrowego w UE w okresie najbli¿szych czterech lat zmniejszy siê o 67 mln ton oraz
o 36% obni¿y siê gwarantowana cena cukru.4 Mechanizmy rynku cukru obejmowaæ bêd¹ przede wszystkim interwencje UE w zakresie: systemu jednolitej p³atnoci bezporedniej, zmiany profilu produkcji przez zmniejszenie upraw buraka
¿ywnociowe. Zarys prawa polskiego i wspólnotowego, Warszawa 2005; A. O l e s z k o, Prawo
¿ywnociowe wspólnotowego rynku rolnego, Wyd. Zakamycze, Kraków 2006.
2
Zob. rozporz¹dzenie Rady (WE) nr 1255/1999 z 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji mleka i przetworów mlecznych (DzU UE L. 99.160.48); rozporz¹dzenie Rady (WE) nr 1782/
2003 z 29 wrzenia 2003 r., ustanawiaj¹ce wspólne zasady dla systemów wsparcia bezporedniego
w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiaj¹ce okrelone systemy wsparcia dla rolników oraz
zmieniaj¹ce dalsze rozporz¹dzenia (DzU UE L. 03.270.1); rozporz¹dzenie Rady (WE) nr 1788/
2003 z 29 wrzenia 2003 r., ustanawiaj¹ce op³atê wyrównawcz¹ w sektorze mleka i przetworów
mlecznych (DzU UE L. 270, s. 123).
3
Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (DzU
nr 93, poz. 897 ze zm.). Rok kwotowy (referencyjny) trwa od 1 kwietnia danego roku do 31 marca
roku nastêpnego.
4
Por. J. J a s i ñ s k a, Wspólna Polityka Rolna  reforma rynku cukru, Biuletyn Agencji
Rynku Rolnego 2006, nr 8, s. 4 i n.
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cukrowego i otrzymywania przez plantatorów z tego tytu³u czêciowej rekompensaty, wprowadzenia ceny referencyjnej (gwarantowanej) zamiast ceny interwencyjnej, systemu kwot produkcyjnych dla cukru, izoglukozy i syropu inulinowego, wyznaczonych na poziomie krajowym oraz regionalnym w ramach porozumieñ z WTO, wprowadzenie wspólnej taryfy celnej w skali wiatowej.5 Na
rynku krajowym plantatorom buraków cukrowych zostaje przydzielone prawo
do uprawy buraków cukrowych w ramach zawartych umów kontraktacji z poszczególnymi cukrowniami. P³atnoæ cukrow¹ otrzymuje producent rolny  prowadz¹cy uprawê buraka na gruntach wchodz¹cych w sk³ad gospodarstwa rolnego o ³¹cznej powierzchni nie mniejszej ni¿ 1 ha  na podstawie decyzji administracyjnej kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
W zakresie rynku surowca tytoniowego, pañstwa cz³onkowskie UE przydzielaj¹ kwoty produkcyjne dla ka¿dej grupy odmian tytoniu na okres trzech kolejnych
zbiorów do wysokoci gwarantowanych progów okrelonych przepisami Wspólnoty.6 Uprawa tytoniu prowadzona jest na zwartych zrejonizowanych obszarach
gruntu rolnego wchodz¹cego w sk³ad gospodarstwa rolnego. Producentowi surowca tytoniowego przys³uguje p³atnoæ uzupe³niaj¹ca, okrelona zgodnie z przepisami UE, za iloæ surowca wyprodukowanego w wyznaczonym rejonie uprawy tytoniu, dostarczonego pierwszemu przetwórcy w ramach umowy na uprawê tytoniu.
Prawo do uzyskania p³atnoci nabywa producent z mocy ustawy, je¿eli spe³nia
przes³anki wskazane w art. 33 ust. 1 ustawy z 2003 r.7, z tym ¿e dyrektor Agencji Rynku Rolnego w drodze decyzji administracyjnej stwierdza nabycie tego
prawa. Przyznanie wspomnianej p³atnoci nastêpuje równie¿ na podstawie decyzji wskazanego dyrektora ARR (art. 33 lit.a ust. 1 oraz art. 33 lit.e ust. 1 cyt.
ustawy).

5
Zob. rozporz¹dzenie Rady (WE) nr 318/2006 z 20 lutego 2006 r. w sprawie wspólnej
organizacji rynku w sektorze cukru (DzU UE L. 06.58.1. ze zm.); ustawa z 11 marca 2004 r.
o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (DzU nr 42, poz. 384 ze zm.);
ustawa z 18 grudnia 2003 r. o p³atnociach bezporednich do gruntów rolnych i oddzielnej p³atnoci z tytu³u cukru (DzU z 2004 r., nr 6, poz. 40 ze zm.).
6
Rozporz¹dzenie Rady (EWG) nr 2075/92 z 30 czerwca 1992 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku surowca tytoniowego (DzU UE L. nr 215 z 30.7.1992 ze zm.); rozporz¹dzenie Komisji
(WE) nr 2848/98 z 22 grudnia 1998 r., ustanawiaj¹ce szczegó³owe zasady stosowania cyt. wy¿ej
rozp. oraz rozporz¹dzenie nr 1782/2003 cyt. w przypisie 2.
7
Ustawa z 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców, warzyw, rynku chmielu, rynku
tytoniu oraz rynku suszu paszowego (DzU nr 223, poz. 2221 ze zm.).
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POJÊCIE I CHARAKTER KWOT
PRODUKCYJNYCH ORAZ P£ATNOCI

Reorientacja WPR zwi¹zana z now¹ strategi¹ dotycz¹c¹ rosn¹cej produkcji
rolnej wymaga³a wprowadzenia ró¿nych instrumentów prawnych, maj¹cych na
celu ograniczenie nadwy¿ek tej produkcji oraz cilejszego po³¹czenia jej z ochron¹
rodowiska, w tym zw³aszcza zachowania walorów rodowiska wiejskiego (tzw.
rolnictwo komplementarne).8
Wród ró¿nych instrumentów limitowania produkcji rolnej jest tak¿e wprowadzenie kwot produkcyjnych. Istota systemu kwot produkcyjnych polega na
ustaleniu w trybie administracyjnym dla poszczególnych produktów rolnych górnego pu³apu danej produkcji (np. mleka, cukru, tytoniu), przeznaczonej do zbycia w roku gospodarczym. Przekroczenie tak okrelonego limitu wi¹¿e siê z na³o¿eniem na producentów rolnych op³at finansowych bêd¹cych w rzeczywistoci
karami pieniê¿nymi podlegaj¹cymi egzekucji administracyjnej.9
Powszechnie w literaturze przedmiotu podnosi siê, ¿e kwoty produkcyjne
maj¹ charakter z³o¿ony i nie do koñca jurydycznie zdefiniowany.10 Z jednej strony s¹ instrumentem ograniczaj¹cym producentów w sferze produkcji rolnej; z drugiej za stanowi¹ swoisty przywilej ekonomiczny dla nich, gwarantuj¹cy im mo¿liwoæ prowadzenia op³acalnej dzia³alnoci gospodarczej w rolnictwie (gwarantowany system cen oraz dop³at). Kwoty produkcyjne s¹ tak¿e zbywalne, co oznacza, ¿e na zasadach okrelonych w przepisach prawa wspólnotowego mog¹ stanowiæ przedmiot obrotu cywilnoprawnego.11
Panuje powszechna zgodnoæ co do tego, ¿e kwoty produkcyjne s¹ szczególnego rodzaju instrumentem regulacji rolniczej dzia³alnoci gospodarczej.12 Zwraca
siê jednak uwagê, ¿e kwoty jako instrument limitowania produkcji w okrelony
sposób oddzia³uj¹ na swobodê prowadzenia dzia³alnoci rolniczej oraz na sposób
wykonywania prawa w³asnoci i jego granice.13
8
A. J u r c e w i c z, Kierunki zmian wspólnej polityki rolnej a polskie rolnictwo w aspekcie
cz³onkostwa w Unii Europejskiej, [w:] Prawo rolne. Problemy teorii i praktyki, red. R. Budzinowski i A. Zieliñski, Kluczbork 2001, s. 21 i n.; A. O l e s z k o, Prawo rolne, Wyd. Zakamycze,
Kraków 2004, s. 95 i n.
9
Bli¿ej na ten temat zob. zw³aszcza: E. T o m k i e w i c z, Limitowanie produkcji rolnej
w ustawodawstwie rolnym Wspólnoty Europejskiej, Warszawa 2002, s. 22 i n.; i d e m, Podstawowe instrumenty prawne polityki rolnej, [w:] Wspólna Polityka Rolna. Zagadnienia prawne..., s. 86
91; i d e m, Kwoty mleczne jako forma reglamentowania rolnej dzia³alnoci gospodarczej, Studia
Iuridica Agraria, t. I, Bia³ystok 2000, s. 76 i n.
10
E. T o m k i e w i c z, Kwoty mleczne..., s. 78.
11
I d e m, Podstawowe instrumenty..., s. 8788.
12
Por. tak¿e: £. B o b e ³, Z problematyki kwot produkcyjnych w rolnictwie polskim. Prawo
i Administracja, t. IV, Pi³a 2005, s. 87 i n.; i d e m, Kwoty produkcyjne w rolnictwie a nastêpstwo
prawne w prawie administracyjnym. Prawo i Administracja, t. V, Pi³a 2006, s. 253 i n.
13
£. B o b e ³, Z problematyki kwot..., s. 89.
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Analizuj¹c charakter kwot produkcyjnych (na przyk³adzie rynku mleka oraz
cukru) jako instrumentu prawno-ekonomicznego, dokonuje siê próby jego klasyfikacji, maj¹c na uwadze problematykê nastêpstwa prawnego w prawie administracyjnym.14 Wyodrêbnia siê zatem: kwoty produkcyjne odnosz¹ce siê do
produktów rolnych przetworzonych (kwoty cukrowe) oraz nieprzetworzonych
(pierwotnych), jak kwoty mleczne oraz kwoty na produkcjê surowca tytoniowego15, a tak¿e kwoty produkcyjne przyznawane przez UE poszczególnym pañstwom cz³onkowskim (tzw. kwoty krajowe) oraz kwoty przyznawane przez pañstwo poszczególnym producentom rolnym. Dalszy podzia³ to kwoty podlegaj¹ce
zbyciu ³¹cznie z przedsiêbiorstwem lub gospodarstwem rolnym oraz kwoty, które mog¹ podlegaæ zbyciu tak¿e samodzielnie.16
P³atnoci (dop³aty) do omawianych bran¿owych rynków rolnych stanowi¹ jeden z elementów systemu wsparcia finansowego w ramach WPR. Przyznawane s¹
z ró¿nych tytu³ów prawnych, ale obecnie pomoc ta realizuje g³ównie cele zwi¹zane
z ograniczeniami produkcji rolnej. Natomiast bezporednie dop³aty wyrównawcze
(sektor mleka, tytoniu) maj¹ rekompensowaæ rolnikom straty wynikaj¹ce z sukcesywnie wprowadzanych obni¿ek cen gwarantowanych. Pomoc ta ma charakter
publicznoprawny i realizowana jest g³ównie ze rodków UE.17
Trzeba przyznaæ, i¿ w dotychczasowej literaturze dostrzegano wprawdzie
z³o¿onoæ charakteru prawnego kwot produkcyjnych, ale o ile zagadnienie to
by³o przedmiotem analizy, to ujmowano go raczej w aspekcie prawa publicznego, a zw³aszcza prawa administracyjnego. Pos³uguj¹c siê najczêciej ma³oprecyzyjnym okreleniem zbycia kwot produkcyjnych w tzw. obrocie samodzielnym czy wraz z jednoczesnym zbyciem gospodarstwa rolnego (przedsiêbiorstwa
rolnego), wytworzone t¹ drog¹ nabycie danej kwoty produkcyjnej ujmowano
jako nastêpstwo prawne o charakterze administracyjnym.18 Doszukiwano siê tego
nastêpstwa nawet wówczas, gdy zbycie gospodarstwa rolnego (przedsiêbiorstwa lub zorganizowanej jego czêci) nastêpowa³o w drodze czynnoci prawnej
(najczêciej na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego).19 Je¿eli
zatem z tym¿e nabyciem nastêpowa³o przejcie kwoty produkcyjnej na rzecz
£. B o b e ³, Kwoty produkcyjne..., s. 254 i n.
Ibid., s. 254255. Wed³ug autora podzia³ ten ma o tyle istotne znaczenie, ¿e kwoty cukrowe
s¹ powi¹zane z limitami produkcji buraków cukrowych. W zwi¹zku z tym te ostatnie limity, chocia¿ przyznawane poza systemem administracyjnym, okrela siê jako kwoty na buraki.
16
£. B o b e ³, Kwoty produkcyjne..., s. 255256.
17
Por. A. J u r c e w i c z, Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej, [w:] Prawo rolne, red.
A. Stelmachowski, Warszawa 2006, s. 75 i n.; zob. tak¿e ustawê z 22 wrzenia 2006 r. o uruchomieniu rodków pochodz¹cych z bud¿etu Unii Europejskiej, przeznaczonych do finansowania wspólnej polityki rolnej (DzU nr 187, poz. 1381).
18
Tak zw³aszcza: £. B o b e ³, Kwoty produkcyjne..., s. 264 i n.
19
Por. R. P a s t u s z k o, Przekazanie gospodarstwa rolnego za emeryturê (rentê strukturaln¹) a przejcie kwoty mlecznej na nabywcê w wietle praktyki notarialnej, Rejent 2005, nr 1,
s. 113 i n.
14
15
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nabywcy gospodarstwa rolnego (przedsiêbiorstwa), to uwa¿a siê, ¿e w odniesieniu do kwot produkcyjnych pojawia siê administracyjne nastêpstwo prawne, bêd¹ce skutkiem okrelonych zdarzeñ cywilnoprawnych.20 Niew¹tpliwie tymi zdarzeniami s¹ wspomniane umowy zbycia gospodarstwa rolnego lub te¿ umowa,
której przedmiotem jest samodzielny obrót tymi kwotami. Interesuj¹ce jest tak¿e
stwierdzenie (ale bez szerszego rozwiniêcia problemu), ¿e kontyngentowanie
produkcji wed³ug kryterium ilociowego okrelane jest tak¿e jako system kwot
produkcyjnych w rolnictwie lub jako prawo do produkowania.21 Natomiast
p³atnoci (dop³aty) ujmuje siê wy³¹cznie jako publicznoprawne rodki wsparcia
finansowego producentów rolnych.
Bezdyskusyjne jest stwierdzenie, ¿e przyznanie kwot produkcyjnych na poszczególne produkty rolne nastêpuje w drodze decyzji administracyjnej. Z przytoczonych wczeniej regulacji prawnych wynika równie¿, i¿ kwoty te mog¹ byæ
przedmiotem transferu, przez co rozumie siê zarówno mo¿liwoæ przeniesienia, przejcia powy¿szych kwot w drodze czynnoci prawnej (umowy sprzeda¿y, dzier¿awy czy innej umowy o charakterze rozporz¹dzaj¹cym) na rzecz nabywcy w tzw. obrocie samoistnym b¹d tylko wraz z gruntami rolnymi (gospodarstwami). Jednak¿e w obu sytuacjach nabycie danej kwoty produkcyjnej jako
przedmiotu umowy czy pozostaj¹cej w zwi¹zku z zawart¹ umow¹ (w razie zbycia gospodarstwa przez producenta posiadaj¹cego przyznan¹ kwotê produkcyjn¹
wraz z t¹ kwot¹)  nie nastêpuje skutkiem zawarcia samej umowy w postaci
przeniesienia prawa w³asnoci wspomnianej kwoty na nabywcê. Skutecznoæ
zawartej czynnoci prawnej zale¿y bowiem od potwierdzenia czy te¿ wpisu nabywcy do odpowiedniego rejestru, wydania decyzji administracyjnej bêd¹cej nastêpstwem zawartej czynnoci prawnej.
Nowym rozwi¹zaniem prawnym jest mo¿liwoæ dziedziczenia prawa do
uzyskania p³atnoci w ramach organizacji rynku tytoniu (art. 33 lit.b ust. 1
cyt. ustawy z 19 grudnia 2003 r. oraz dziedziczenia jednolitej p³atnoci obszarowej w ramach rynku cukru (art. 6 lit.b cyt. ustawy z 18 grudnia 2003 r.).
Dodajmy, ¿e na rynku tytoniu prawo do uzyskania p³atnoci producent rolny
nabywa z mocy ustawy (art. 33 ust. 1 cyt. ustawy z 19 grudnia 2003 r.),
a decyzja administracyjna jedynie stwierdza to nabycie (art. 33 lit.a ust. 1 cyt.
ustawy). Trzeba ju¿ w tym miejscu uczyniæ istotne zastrze¿enie, i¿ uregulowania
odnosz¹ce siê do dziedziczenia (o czym ni¿ej) przewiduj¹ tak¿e okrelon¹ ingerencjê administracyjn¹ co do sposobu i trybu wyznaczania osoby spadkobiercy kwoty produkcyjnej (mleka) oraz spadkobiercy danej p³atnoci (z tytu³u
cukru oraz tytoniu).

20
21

£. B o b e ³, Kwoty produkcyjne..., s. 265.
J. J u r c e w i c z, Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej, [w:] Prawo rolne..., s. 75.
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Powstaje zatem ogólniejsze zagadnienie granic prywatyzacji prawa wspólnotowego i jej skutków22 co do dziedziczenia omawianych kwot produkcyjnych
oraz dotycz¹cych p³atnoci jako sfery regulacji prawa prywatnego czy te¿ wy³¹cznie prawa publicznego. Przyjêcie drugiego rozwi¹zania mog³oby oznaczaæ
tylko tyle, ¿e kwestia przymiotu spadkobiercy to sfera prawa prywatnego, ale
o nabyciu wspomnianego prawa przez spadkobiercê decyduje regulacja i tryb
prawa administracyjnego. Wreszcie rozwa¿enia wymaga kwestia, czy mimo pos³u¿enia siê przez ustawodawcê okreleniem dziedziczenia kwoty produkcyjnej czy te¿ prawa do p³atnoci, w istocie ca³e zagadnienie sukcesji pozostaje poza
regulacj¹ prawa spadkowego. W konkluzji tej czêci rozwa¿añ mo¿na poprzestaæ
na stwierdzeniu, ¿e kwota produkcyjna oraz p³atnoæ w zakresie organizacji danego rynku rolnego stanowi¹ równie¿ pewn¹ wartoæ maj¹tkow¹, która mo¿e
byæ przedmiotem obrotu cywilnoprawnego zarówno inter vivos, jak i mortem
causam. Z pewnoci¹ zmiana podmiotu nabywcy tej wartoci maj¹tkowej wymaga tak¿e ingerencji prawa administracyjnego. Granice obu regulacji odnonie
tego dziedziczenia bêd¹ przedmiotem dalszych rozwa¿añ.
DZIEDZICZENIE A NASTÊPSTWO PRAWNE SPADKOBIERCY
W ZAKRESIE PRZEJCIA KWOT PRODUKCYJNYCH
ORAZ P£ATNOCI

Prawo wspólnotowe przejcie (transfer) kwot produkcyjnych oraz p³atnoci
w postaci dziedziczenia przewiduje dla indywidualnej iloci referencyjnej mleka
i jego przetworów oraz p³atnoci w sektorze surowca tytoniowego i cukru. Ró¿ny jest sposób i zakres tej regulacji, ale zawsze prawodawca wspólnotowy w sprawie dziedziczenia  jako sposobu przejcia spadku beneficjenta na rzecz spadkobiercy  odsy³a do prawa krajowego pañstwa cz³onkowskiego. Pos³ugiwanie siê
w tym wypadku okreleniem dziedziczenie nie zawsze musi odnosiæ siê do
znanej prawu krajowemu instytucji prawa spadkowego odnonie nastêpstwa prawnego w zakresie przejcia kwot produkcyjnych czy te¿ okrelonych p³atnoci na
rzecz spadkobiercy beneficjenta. Problemy te wymagaj¹ bli¿szej analizy.
ZAKRES REGULACJI PRAWA WSPÓLNOTOWEGO

Na podstawie art. 17 w zw. z art. 5 rozp. nr 1788/0323, kwoty mleczne s¹
równie¿ przekazywane w drodze rzeczywistego lub przewidywanego dziedziczenia wraz z gospodarstwem rolnym na rzecz producenta, zgodnie ze szczeBli¿ej na ten temat zob.: A. J u r k o w s k a, O prywatyzacji prawa wspólnotowego i jej
skutkach, Europejski Przegl¹d S¹dowy 2006, nr 9, s. 12 i n.
23
System dziedziczenia kwot mlecznych wraz z gospodarstwem rolnym w prawie wspólnoto22
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gólnymi zasadami, które maj¹ zostaæ ustalone przez pañstwa cz³onkowskie przy
uwzglêdnieniu obszarów wykorzystywanych do produkcji mleczarskiej oraz innych obiektywnych kryteriów. Ta czêæ iloci referencyjnej, która tam, gdzie to
stosowane, nie zosta³a przeniesiona wraz z gospodarstwem, dodawana jest do
rezerwy krajowej.
Zarówno pojêcie gospodarstwo rolne, jak i producent zosta³y okrelone
w stosownych przepisach UE. Dla wspomnianych celów gospodarstwo oznacza wszystkie jednostki produkcyjne zarz¹dzane przez rolnika, znajduj¹ce siê na
terytorium tego samego pañstwa cz³onkowskiego.24 Producent jest rolnikiem
(którym mo¿e byæ osoba fizyczna lub osoba prawna, lub grupa osób fizycznych
bez wzglêdu na status prawny takiej grupy i jej cz³onków w wietle prawa krajowego), którego gospodarstwo rolne znajduje siê na terytorium Wspólnoty i prowadzi dzia³alnoæ rolnicz¹. Oznacza to, ¿e produkuje i wprowadza do obrotu
mleko albo przygotowuje siê do tej dzia³alnoci w bardzo bliskiej przysz³oci
(art. 5 lit.c cyt. rozp. nr 1788/03 w zw. z art. 2 lit.a cyt. rozp. nr 1782/03
w przypisie 2).
Kwotowanie produkcji surowca tytoniowego, jak i przenoszenie kwot produkcyjnych na nowych beneficjentów przewiduje rozp. nr 2848/98.25 Zgodnie
z art. 3033 cyt. rozp., kwoty produkcyjne przyznawane s¹ w drodze administracyjnej dla ka¿dej grupy odmian tytoniu indywidualnym producentom oraz
grupom producentów, którzy maj¹ zawarte umowy kontraktacji z pierwszym
przetwórc¹ tytoniu.26 Dalsza ingerencja prawa wspólnotowego przejawia siê
w tym, i¿ ka¿d¹ grupê odmian tytoniu mo¿na uprawiaæ wy³¹cznie na tzw. obszarach produkcyjnych, wyznaczonych przez ka¿de pañstwo cz³onkowskie zgodnie
z przepisami art. 5 cyt. rozp. nr 2075/92 w zw. z art. 8 cyt. rozp. nr 2848. Tytoñ
objêty mechanizmem wspólnego rynku mo¿e bowiem pochodziæ tylko z obszaru
produkcji przeznaczonego do tego w³anie celu, poniewa¿ chodzi o zapewnienie
w³aciwych wymogów jakociowych tytoniu.
Rozdzia³ V (art. 3033) cyt. rozp. nr 2848/98 obejmuje problematykê przeniesienia kwot. Stosownie do art. 30 wskazanego rozporz¹dzenia kwoty mog¹
byæ przenoszone tymczasowo lub na sta³e. Je¿eli przekazanie gospodarstwa prowym zosta³ wprowadzony w 1984 r.; uznano, ¿e zmiana tej pierwotnej decyzji nie by³aby w³aciwa (pkt 17 preambu³y do wskazanego wy¿ej rozporz¹dzenia cyt. w przypisie 2).
24
Zob. art. 5 lit.d cyt. rozp. nr 1788/03 w zw. z art. 2 rozp. Rady (WE) nr 178203 cyt.
w przypisie 2.
25
Rozporz¹dzenie Komisji (WE) nr 2848/98 z 22 grudnia 1998 r., ustanawiaj¹ce szczegó³owe zasady stosowania rozporz¹dzenia Rady (EWG) nr 2075/92 w zakresie systemu premii, okrelania kwot produkcyjnych i przyznawania specjalnej pomocy grupom producentów w sektorze
surowca tytoniowego (DzU L. 358 z 31 grudnia 1998 r., s. 17).
26
Tryb i sposób zawierania umów kontraktacji reguluj¹ przepisy rozdzia³u II i III cyt. wy¿ej
rozp. Rady (EWG) nr 2075/92 z 30 czerwca 1992 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku surowca tytoniowego (DzU L. 215 z 30 lipca 1992 r., s. 70).
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dukuj¹cego tytoñ nastêpuje w wyniku mierci beneficjenta nowemu beneficjentowi, ten¿e nastêpca uprawniony jest do otrzymania deklaracji kwoty produkcyjnej
(art. 27 cyt. rozp.) w celu jego rejestracji jako nowego producenta (art. 31 cyt.
rozp.).
Wspólnotowy rynek cukru nie przewiduje odrêbnych regulacji co do dziedziczenia kwot produkcyjnych czy p³atnoci.
DZIEDZICZENIE KWOT PRODUKCYJNYCH (P£ATNOCI)
NA GRUNCIE PRAWA KRAJOWEGO

Przejcie kwot produkcyjnych oraz p³atnoci w wyniku mierci dotychczasowego beneficjenta na rzecz jego spadkobiercy przewidziane s¹ dla rynku mleka, rynku cukru oraz rynku tytoniu.
Dziedziczenie prawa do indywidualnej iloci referencyjnej
mleka i jego przetworów

Zgodnie z art. 26 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka
i jego przetworów (DzU nr 93, poz. 897 ze zm.), prawo do indywidualnej
iloci referencyjnej podlega dziedziczeniu, z tym ¿e dziedziczy je osoba lub osoby, które odziedziczy³y gospodarstwo rolne i które kontynuowa³y produkcjê mleka. Je¿eli spadek przypada Skarbowi Pañstwa lub gminie, kwota mleczna przechodzi do krajowej rezerwy.
Gdy gospodarstwo dziedziczy wiêcej ni¿ jedna osoba, w okresie od dnia
otwarcia spadku do dnia z³o¿enia  dyrektorowi oddzia³u terenowego Agencji
Rynku Rolnego w³aciwemu ze wzglêdu na miejsce zamieszkania spadkobiercy 
kopii umowy o dziale spadku albo postanowienia s¹du o dziale spadku, uprawnienia spadkobierców do kwoty produkcyjnej wykonuje upowa¿niony przez nich
spadkobierca z wy³¹czeniem mo¿liwoci zbycia, oddania w u¿ywanie lub konwersji (art. 28 ust.1 cyt. ustawy). Na podstawie powy¿szego pisemnego upowa¿nienia, wspomniany dyrektor ARR dokonuje tymczasowego wpisu upowa¿nionego spadkobiercy do rejestru producentów mleka (art. 28 ust. 3 cyt. ustawy).
W terminie 14 dni od dnia wejcia w ¿ycie umowy o dziale spadku albo uprawomocnienia siê postanowienia o dziale spadku, spadkobierca (spadkobiercy)
przedstawiaj¹ kopiê umowy albo kopiê postanowienia w³aciwemu dyrektorowi
oddzia³u terenowego ARR (art. 28 ust. 5). Nastêpnie ten¿e dyrektor na podstawie kopii obu wskazanych dokumentów dokonuje wpisu do rejestru producentów o przejciu prawa do indywidualnej iloci referencyjnej na spadkobiercê
lub spadkobierców (art. 28 ust. 6 cyt. ustawy).
Do czasu wejcia w ¿ycie umowy o dziale spadku albo uprawomocnienia siê postanowienia
s¹du o dziale spadku, spadkobiercy dziedzicz¹cy gospodarstwo rolne ponosz¹ solidarn¹ odpowiedzialnoæ za zobowi¹zania zwi¹zane z wykonywaniem prawa do indywidualnej iloci referencyjnej
(art. 28 ust. 4 cyt. ustawy).
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Dziedziczenie p³atnoci cukrowej oraz tytoniowej

Zgodnie z art. 6 lit.b ustawy z 18 grudnia 2003 r. o p³atnociach bezporednich do gruntów rolnych i oddzielnej p³atnoci z tytu³u cukru (DzU nr 6, poz. 40
ze zm.):
[...] w przypadku mierci producenta rolnego, który wyst¹pi³ z wnioskiem o przyznanie p³atnoci cukrowej, przed dniem wydania decyzji w sprawie przyznania tej p³atnoci, p³atnoæ cukrow¹ przyznaje siê z urzêdu spadkobiercy, któremu na podstawie art. 4 ust. 2 tej ustawy przyznano
jednolit¹ p³atnoæ obszarow¹.

Wiêcej ni¿ lakoniczne uregulowania znajdujemy w ustawie z 19 grudnia
2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu
oraz rynku suszu paszowego (DzU nr 223, poz. 2221 ze zm.). Stosownie do
przepisu art. 33 lit.b ust. 1 tej ustawy prawo do uzyskania p³atnoci, które
przys³uguje producentowi surowca tytoniowego, jest niepodzielne, mo¿e byæ
zbywane i podlega dziedziczeniu. Jednak¿e w wypadku mierci osoby fizycznej [...] jej uprawnienia wynikaj¹ce z ³¹cznego prawa do uzyskania p³atnoci
wygasaj¹ (art. 33 lit.b ust. 6 pkt 2 cyt. ustawy).
CHARAKTER PRZEJCIA KWOTY PRODUKCYJNEJ ORAZ P£ATNOCI
NA RZECZ SPADKOBIERCY

Przytoczona regulacja dziedziczenia prawa do kwoty produkcyjnej mleka
wymaga rozwa¿enia, czy ustawodawca pos³u¿y³ siê w tym wypadku inn¹ konstrukcj¹ dziedziczenia ni¿ wskazana w kodeksie cywilnym. U¿yte bowiem w art. 26
cyt. ustawy z 2004 r. sformu³owanie dziedziczenie oraz dalsze w tym zakresie
regulacje wspomnianej ustawy pozwalaj¹ w¹tpiæ, czy w wietle polskiego prawa
spadkowego (art. 922 i n. k.c.) stosowne przepisy odnosz¹ce siê do dziedziczenia prawa do kwoty produkcyjnej wywo³uj¹ rzeczywicie skutek w postaci przejcia kwoty mlecznej wed³ug zasad porz¹dku dziedziczenia, przewidzianych w kodeksie cywilnym.
W dotychczasowym pimiennictwie przedmiotu wyra¿ano dotychczas bardzo oszczêdne pogl¹dy ograniczaj¹ce siê do stwierdzenia, ¿e kwoty mleczne mog¹
byæ przenoszone miêdzy producentami mleka w ramach umowy sprzeda¿y, dzier¿awy lub w drodze dziedziczenia.27 Wyra¿ono tak¿e pogl¹d, ¿e do praw zwi¹zanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego w rozumieniu art. 55(3) k.c. nale¿a³oby zaliczyæ tak¿e kwoty produkcyjne.28 Mo¿na zatem stwierdziæ, i¿ je¿eli w sk³ad
spadkowego gospodarstwa rolnego producenta mleka wchodzi³y kwoty produk27
28

A. J u r c e w i c z, Wspólna polityka rolna. Zagadnienia prawne..., s. 114.
R. Budzinowski, [w:] Prawo rolne..., s. 58.
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cyjne, spadkobierca jako producent mleka nabywa w drodze dziedziczenia prawo do tej kwoty produkcyjnej.
Odpowiedzi na powy¿sze w¹tpliwoci nale¿a³oby poszukiwaæ w regulacjach
odnosz¹cych siê do pojêcia spadku, w sk³ad którego wchodzi gospodarstwo rolne29, okrelonych w kodeksie cywilnym oraz w omawianej ustawie z 2004 r. oraz
czy do tego maj¹tku spadkowego wchodzi tak¿e kwota mleczna (a tak¿e p³atnoci
o czym ni¿ej) jako przedmiot dziedziczenia.
Bezdyskusyjne jest stwierdzenie, ¿e maj¹tek osoby zmar³ej, nale¿¹cy do spadku w rozumieniu art. 922 k.c., przechodzi na spadkobierców z chwil¹ mierci
spadkodawcy. Przejcie to nastêpuje wed³ug stanu z chwili otwarcia spadku (art.
924 i 925 k.c.). Dlatego te¿ zasad¹ jest, ¿e do spraw spadkowych stosuje siê
prawo obowi¹zuj¹ce w chwili mierci spadkodawcy (art. LI p.w.k.c.). Zasada ta
odnosi siê w szczególnoci do ustalenia praw do spadku. W sk³ad tego maj¹tku
mo¿e wchodziæ tak¿e gospodarstwo rolne w rozumieniu art. 55(3) k.c.
Je¿eli zatem odniesiemy powy¿sze regulacje kodeksowe odnonie do dziedziczenia równie¿ gospodarstwa rolnego, nie ulega w¹tpliwoci, ¿e przejcie
tego maj¹tku na rzecz spadkobiercy nastêpuje z mocy ustawy z chwil¹ otwarcia
spadku. Tymczasem wed³ug przepisu art. 26 cyt. ustawy z 2004 r. o prawie
nabycia kwoty mlecznej w drodze dziedziczenia nie decyduj¹ kodeksowe
zasady dziedziczenia tylko dyrektor oddzia³u terenowego ARR. Organ ten dokonuje najpierw tymczasowego wpisu do rejestru producentów mleka uprawnionego spadkobiercy do chwili umownego dzia³u spadku b¹d prawomocnego
postanowienia s¹du o dziale spadku, jeli dziedziczy gospodarstwo rolne kilku
spadkobierców. Wpisu tego dokonuje siê na podstawie pisemnego upowa¿nienia
pozosta³ych wspó³spadkobierców, którzy wyrazili zgodê na tymczasowego spadkobiercê jako producenta mleka. Natomiast ostateczny wpis do rejestru o przejciu prawa do kwoty mlecznej nastêpuje na podstawie przed³o¿onego przez spadkobiercê tytu³u w³asnoci odziedziczonego gospodarstwa rolnego (umowy o dzia³
spadku b¹d prawomocnego postanowienia s¹du o dziale spadku).30 Tak wiêc
o przymiocie spadkobiercy dziedzicz¹cego prawo do kwoty mlecznej nie decyduj¹ kodeksowe zasady dziedziczenia, ale organ administracji w postaci dy29
Oczywicie trzeba mieæ na uwadze, ¿e w wietle wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego
z 31 stycznia 2001 r. P. 4/99 (DzU nr 11, poz. 91), OTK 2001, nr 1, poz. 5 co do ustawowego
dziedziczenia gospodarstwa rolnego spadku otwartego po 13 stycznia 2001 r., nie ma ju¿ odrêbnych mas maj¹tkowych jednego spadku, które mog³yby podlegaæ ró¿nym re¿imom prawnym dziedziczenia. Por. w tej mierze: Z. T r u s z k i e w i c z, [w:] Prawo rolne..., s. 166 i n.
30
Ustawodawca, wskazuj¹c na umowê o dzia³ spadku oraz na postanowienie o dziale spadku
jako na dokumenty urzêdowe stanowi¹ce podstawê do dokonania wpisu spadkobiercy do rejestru
producentów mleka, daje wyraz oczywistej niekompetencji legislacyjnej, o ile pos³uguje siê okreleniem wejcie w ¿ycie umowy, czy te¿ kopia postanowienia s¹dowego. Stosownymi dokumentami s¹: wypis aktu notarialnego stwierdzaj¹cy zawarcie umowy o dzia³ spadku, w sk³ad którego wchodzi gospodarstwo rolne, b¹d odpis prawomocnego postanowienia s¹du o dziale spadku.
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rektora oddzia³u ARR. W istocie bowiem o nabyciu tego prawa decyduje wpis do
rejestru producentów mleka, a nie postanowienie s¹du o stwierdzeniu nabycia
spadku. W omawianej regulacji ustawy z 2004 r. ustawodawca wyranie nie
widzi istotnej ró¿nicy miêdzy pojêciem dziedziczenia w rozumieniu kodeksu cywilnego a przejciem okrelonego prawa (kwoty mlecznej) w drodze administracyjnoprawnej. Bez w¹tpienia przepis art. 26 ustawy z 2004 r. nale¿y zakwalifikowaæ do regulacji z zakresu prawa administracyjnego. Zgodnie z art. 922 §1
k.c. spadek stanowi ogó³ maj¹tkowych praw i obowi¹zków zmar³ego, maj¹cych
charakter cywilnoprawny. Do spadku nie nale¿¹ wiêc prawa i obowi¹zki o charakterze maj¹tkowym, ale wynikaj¹ce z przepisów prawa administracyjnego lub
finansowego, je¿eli nawet przepisy te odsy³aj¹ do niektórych unormowañ prawa
spadkowego.31 Przepis art. 26 cyt. ustawy nawet nie odsy³a do przepisów kodeksu cywilnego dotycz¹cych dziedziczenia, tylko ustawodawca w niewiadomoci
znaczenia pojêcia dziedziczenie pos³uguje siê tym okreleniem. W istocie bowiem chodzi o nastêpstwo prawne spadkobiercy co do nabycia prawa do kwoty
mlecznej w drodze sukcesji innej ni¿ dziedziczenie. Oznacza to, ¿e podstaw¹
wpisu do rejestru producentów mleka jest wykazanie przez wnioskodawcê przymiotu spadkobiercy, a cilej rzecz ujmuj¹c  tytu³u w³asnoci gospodarstwa
rolnego nabytego w drodze dziedziczenia.
Bli¿sza analiza przepisów art. 2628 ustawy z 2004 r. wskazuje równie¿ na
to, ¿e kwota produkcyjna mleka nie jest prawem zwi¹zanym z prowadzeniem
gospodarstwa rolnego w rozumieniu art. 55(3) w zw. z art. 922 i n. k.c. przez
producenta mleka. Nie tylko ¿e kwota mleczna nie wchodzi w sk³ad spadku, ale
równie¿ w zakresie odpowiedzialnoci odszkodowawczej spadkobierców dziedzicz¹cych gospodarstwo rolne dotychczasowego producenta mleka, przed dzia³em spadku, znajdujemy odrêbn¹ regulacjê przewidzian¹ w art. 28 ust. 6 cyt.
ustawy. Gdyby na gruncie omawianej ustawy chodzi³o o dziedziczenie w rozumieniu prawa spadkowego, wystarczy³oby odes³anie do przepisu art. 1034 §1
k.c. Odrêbne w tym wzglêdzie unormowanie wskazuje, i¿ odpowiedzialnoæ z tytu³u przejcia kwoty mlecznej na spadkobierców przed dzia³em spadku wymaga³o stosownego przepisu prawa.
Nale¿y zgodziæ siê z R. Budzinowskim, który kwoty produkcyjne (w tym
równie¿ kwotê mleczn¹) zalicza do praw zwi¹zanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, ale z tym zastrze¿eniem, ¿e gospodarstwo rolne ujmowaæ bêdziemy nie tyle jako kategoriê prawn¹ z zakresu prawa cywilnego, w tym odnonie do dziedziczenia (czy nawet obrotu inter vivos), ale w ujêciu funkcjonalnym,
to jest jednostki wytwórczej jako formy dzia³alnoci.32 Wydaje mi siê, ¿e w takim w³anie rozumieniu nale¿y ujmowaæ pojêcie gospodarstwa rolnego w unorPor. M. P a z d a n, Kodeks cywilny. Komentarz, t. II, red. K. Pietrzykowski, Wyd.
C.H. Beck, Warszawa 1998, s. 675, tezy 1 i 2.
32
R. B u d z i n o w s k i, [w:] Prawo rolne..., s. 61.
31
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mowaniach wspólnotowych. Trafne jest stwierdzenie, ¿e realizacja interesu nie
tylko w³aciciela, ale i producenta mleka (cukru, tytoniu) prowadz¹cego swoj¹
dzia³alnoæ w ramach gospodarstwa rolnego, na podstawie innego tytu³u ni¿ prawo w³asnoci  jako zorganizowanej jednostki produkcyjnej  mo¿e byæ dodatkowo wspierane przez udzielanie rodków pomocowych (finansowych), je¿eli
przemawia za tym interes produkcyjny.33 Wprowadzanie danego produktu rolnego na bran¿owy rynek ¿ywnociowy jest typow¹ dzia³alnoci¹ przeznaczon¹ na
zbyt. Oczywicie stosuj¹c pojêcie gospodarstwa rolnego, w sk³ad którego wchodz¹ nieruchomoci rolne (grunty rolne, u¿ytki rolne),w sytuacjach, w których
wymagaj¹ tego przepisy kodeksu cywilnego, nie mo¿na odnajdowaæ treci publicznoprawnych.34 Wiadomo przecie¿, i¿ na gruncie regulacji wspólnotowej gospodarstwo rolne traktowane jest przede wszystkim jako jednostka produkcyjna
zarz¹dzana prze producenta rolnego (rolnika). Dominuje w tym wypadku aspekt
produkcji na rynek, a nie tytu³ prawny w³adania tym gospodarstwem. Je¿eli
zatem ustawodawca przewidzia³ szczególn¹ regulacjê co do dziedziczenia kwot
mlecznych (p³atnoci), to trzeba przyj¹æ, i¿ jego intencj¹ by³o zapewnienie spadkobiercom dziedzicz¹cym gospodarstwo rolne przejcia okrelonych wartoci
maj¹tkowych w drodze sukcesji innej ni¿ dziedziczenie, o ile spe³niaj¹ wymagania producenta rolnego, czyli bêd¹ kontynuowa³y produkcjê mleka, cukru,
tytoniu. Jednak¿e nabycie tego prawa nie nastêpuje w trybie dziedziczenia
w rozumieniu prawa spadkowego, tylko w drodze administracyjnoprawnej.
W podobny sposób trzeba widzieæ dziedziczenie p³atnoci z tytu³u produkcji cukru oraz surowca tytoniowego  jako produktów rolnych objêtych tymi
rynkami Wspólnoty.
Przejcie p³atnoci cukrowej zosta³o powi¹zane z dziedziczeniem p³atnoci
cukrowej tylko co do wykazania przez nabywcê tej p³atnoci przymiotu spadkobiercy. Zgodnie z art. 4 ust. 2 cyt. ustawy z 18 grudnia 2003 r., w razie mierci
producenta rolnego cukru p³atnoæ przys³uguje spadkobiercy, który przej¹³ posiadanie gospodarstwa rolnego i z³o¿y³ wniosek do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanie p³atnoci,
której dotyczy³ uprzednio z³o¿ony wniosek przez spadkodawcê. W takiej sytuacji
na podstawie art. 6 lit.b cyt. ustawy p³atnoæ cukrow¹ przyznaje siê z urzêdu
spadkobiercy, który obj¹³ spadkowe gospodarstwo w posiadanie i któremu przyznano jednolit¹ p³atnoæ obszarow¹. Dodatkowym warunkiem przyznania tej
p³atnoci jest wykazanie przez spadkobiercê gospodarstwa rolnego o powierzchni nie mniejszej ni¿ 1 ha, ¿e wchodz¹ce w jego sk³ad grunty rolne utrzymywane
33
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s¹ w dobrej kulturze rolnej, przy zachowaniu wymogów ochrony rodowiska
(art. 2 ust. 1 i 2 cyt. ustawy). Zarówno p³atnoci, jak i przejcie tych p³atnoci na
rzecz spadkobiercy zostaj¹ przyznane w drodze decyzji administracyjnej cytowanego wy¿ej organu Agencji.
Dziedziczenie praw do uzyskania p³atnoci przez producenta surowca tytoniowego jako spadkobiercy po dotychczasowym beneficjencie ogranicza siê
wy³¹cznie do wykazania przymiotu spadkobiercy. Przejcie tego prawa na rzecz
spadkobiercy ma charakter postêpowania administracyjnego i uzale¿nione jest od
wydania decyzji administracyjnej przez w³aciwego miejscowo dyrektora oddzia³u ARR. Przejcie omawianej p³atnoci doznaje istotnego ograniczenia, poniewa¿ w przypadku mierci osoby fizycznej, jej uprawnienia wynikaj¹ce z ³¹cznego prawa do uzyskania p³atnoci wygasaj¹ (art. 33 lit.b ust. 6 pkt 2 cyt.
ustawy). Dopiero zatem wpis do rejestru producentów nabywcy prawa do uzyskania p³atnoci stanowi tytu³ do przejcia p³atnoci na wnioskodawcê.
SUMMARY

The article discusses the problem of inheritance of the production sums (surcharge)
understood as definite mechanisms of limiting of the agricultural production of selected agricultural
markets (milk, sugar, tobacco raw materials) of the European Union with regard to the Polish
market, as well as using the financial means of support for these agricultural producers. The
succession of the above property values by inheritors intending to manage the above-mentioned
production is one of EUs means of support. As a matter of fact, however, we deal with another
succession of property, regulated in special regulations (apart from the penal code and the law of
inheritance) provided for administrative proceedings.

