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Analiza umowy dzier¿awy w rolnictwie sprowadzana jest w przewa¿aj¹cym
stopniu do dzier¿awy nieruchomoci rolnych. Nale¿y jednak podkreliæ, i¿ umowa dzier¿awy prowadzi nie tylko do zmiany podmiotu w³adaj¹cego gruntami
rolnymi, ale pe³ni równie istotne funkcje w zakresie zmiany generacji w rolnictwie, a w p³aszczynie Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) Unii Europejskiej staje
siê jednym z podstawowych instrumentów prawnych kszta³towania dzia³alnoci
rolniczej.1 Znaczenie tej umowy wykracza poza tradycyjny obszar prawa gruntowego. Na uwagê zas³uguje jej znaczenie w perspektywie normatywnej regulacji bran¿owych rynków rolnych oraz instrumentu przeobra¿eñ strukturalnych.
Niektóre z tych kwestii bêd¹ przedmiotem poni¿szej analizy, która zmierza
do wskazania na ró¿ne aspekty funkcjonowania umowy dzier¿awy  jako instytucji prawnej s³u¿¹cej kszta³towaniu szeroko rozumianego ustroju rolnego. Odnosi
siê to zarówno do tradycyjnej sfery w³adztwa nad gruntami produkcyjnymi, prze1
Szerzej: P. C z e c h o w s k i, A. L i c h o r o w i c z, Dzier¿awa gruntów rolnych w wietle
standardów europejskich, Podatki i Prawo Gospodarcze Unii Europejskiej 1999, nr 6, s. 2 i n.;
A. L i c h o r o w i c z, Dzier¿awa gruntów rolnych w ustawodawstwie krajów zachodnioeuropejskich. Studium prawno-porównawcze, Zeszyty Naukowe UJ 1986, nr 118; i d e m, Zakres swobody prowadzenia przez dzier¿awcê gospodarstwa rolnego w ustawodawstwach krajów zachodnioeuropejskich, Zeszyty Naukowe Instytutu Badania S¹dowego 1986, nr 24, s. 180 i n.; B. T a ñ s k a - H u s, Dzier¿awa rolnicza jako instrument przekszta³ceñ strukturalnych w rolnictwie, Wroc³aw 2000.
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obra¿eñ w zakresie regulacji bran¿owych rynków rolnych, jak i sfery polityki
strukturalnej w rolnictwie.
FUNKCJE UMOWY DZIER¯AWY W WIETLE PRAWA
WSPÓLNOTOWEGO
ZNACZENIE UMOWY DZIER¯AWY W ZAKRESIE TRANSFERU
GOSPODARSTWA ROLNEGO

Przyst¹pienie Polski z dniem 1 maja 2004 r.2 do struktur Unii Europejskiej
i objêcie rolników regu³ami spowodowa³o pojawienie siê nowych problemów
zwi¹zanych ze stosowaniem w³aciwych dla WPR instytucji prawnych, co w szczególnoci dotyczy instrumentów polityki rynkowej, które nie by³y dotychczas przedmiotem szerszego zainteresowania krajowej literatury przedmiotu.
Niniejsze rozwa¿ania odnosz¹ siê do problematyki obrotu tzw. kwotami produkcyjnymi w zwi¹zku z zawarciem umowy dzier¿awy przez rolnika dysponuj¹cego takim prawem. Kwoty produkcyjne polegaj¹ na okreleniu w trybie administracyjnoprawnym maksymalnej dopuszczalnej iloci produktu rolnego, jaki mo¿e
zostaæ wytworzony i wprowadzony do obrotu przez producenta rolnego.3 Instrument ten do prawa wspólnotowego zosta³ wprowadzony w 1969 r., szerokie
zastosowanie znalaz³ w wyniku reformy WPR w 1985 r. Kwoty produkcyjne
funkcjonuj¹ obecnie na bran¿owych rynkach: mleka, cukru, surowca tytoniowego, skrobi ziemniaczanej oraz suszu paszowego. Najwiêksze znaczenie maj¹ w odniesieniu do organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych, gdzie stanowi¹
zasadniczy instrument regulacji. 4
Podstawê prawn¹ dla systemu kwot mlecznych stanowi rozporz¹dzenie Rady
WE nr 1788/2003 z 29 wrzenia 2003 r., ustanawiaj¹ce op³atê wyrównawcz¹
w sektorze mleka i przetworów mlecznych.5 Przepisy te okrelaj¹ ogólne ramy,
a w ich ramach konkretne rozwi¹zania prawne powinny zostaæ sprecyzowane
w ustawodawstwie krajowym. 6
Regulacja prawna odnosz¹ca siê do kwot produkcyjnych pojawi³a siê w ustawodawstwie krajowym po raz pierwszy na gruncie ustawy z 6 wrzenia 2001 r.
Patrz: Traktat Akcesyjny podpisany w Atenach 16 kwietnia 2004 r. oraz akt dotycz¹cy
warunków przyst¹pienia do Unii Europejskiej oraz dostosowañ w Traktatach stanowi¹cych podstawê Unii Europejskiej (DzU nr 90, poz. 864) oraz za³¹cznik II do Aktu (za³¹cznik nr 1, t. I, DzU
nr 90).
3
E. Tomkiewicz [w:] 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, Warszawa 2004, s. 87.
4
M. C a r d w e l l, Milk quotas, Oxford 1996, s. 215217.
5
DzU nr L 187 z 10.07.2001 r. ze zm.
6
M. C a r d w e l l, Agriculture, International and Comparative Law Quarterly 2003, no 4,
s. 1031.
2
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o regulacji rynku mleka i przetworów mlecznych.7 Podstawow¹ instytucjê rynku
mleka stanowi iloæ referencyjna, tradycyjnie nazywana kwot¹ mleczn¹. Indywidualna iloæ referencyjna (IIR), przyznana producentowi (posiadaczowi gospodarstwa rolnego) w drodze decyzji dyrektora oddzia³u terenowego Agencji Rynku Rolnego8, stanowi przes³ankê wprowadzenia tego produktu do obrotu.
Konstrukcja ta zosta³a z pewnymi zmianami utrzymana w obecnie obowi¹zuj¹cej ustawie z 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów
mlecznych.9
Mo¿liwoæ cywilnoprawnego obrotu kwot¹ mleczn¹, któr¹ obecnie okrela
siê mianem indywidualnej iloci referencyjnej (IIR), dopuszcza ustawodawca
w dwóch sytuacjach. Warto zauwa¿yæ, ¿e w ustawodawstwie wspólnotowym obrót kwotami okrelany jest mianem transferu.10 Po pierwsze  indywidualna
iloæ referencyjna mo¿e byæ przedmiotem samodzielnego obrotu w granicach
wyznaczonych przez ustawê. Po wtóre  przejcie iloci referencyjnej mo¿e nast¹piæ wraz z rozporz¹dzeniem gospodarstwem.
Wed³ug art. 22a ust. 1 cyt. ustawy czêæ indywidualnej iloci referencyjnej
mo¿e zostaæ oddana w u¿ywanie wy³¹cznie producentowi, w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, wymagaj¹cej dla swojej skutecznoci zatwierdzenia,
w drodze decyzji, w³aciwego miejscowo dyrektora oddzia³u terenowego Agencji. W sprawach nieuregulowanych w ustawie do umowy o u¿ywanie indywidualnej iloci referencyjnej stosuje siê odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego,
dotycz¹ce umowy dzier¿awy (art. 22a ust. 8 ustawy).
Decyzja w przedmiocie zatwierdzenia umowy jest wydawana na wniosek
stron umowy, który mo¿e byæ z³o¿ony od dnia 1 sierpnia do dnia 31 stycznia
danego roku kwotowego na formularzu, do w³aciwego miejscowo (dla oddaj¹cego w u¿ywanie) dyrektora oddzia³u terenowego Agencji (art. 22a ust. 2 ustawy).
Wed³ug art. 22a ust. 4 ustawy umowa mo¿e zostaæ zawarta na dany rok
kwotowy miêdzy producentami posiadaj¹cymi gospodarstwa na terenie tego samego oddzia³u terenowego Agencji. Indywidualna iloæ referencyjna lub jej czêæ
mo¿e zostaæ oddana w u¿ywanie nie d³u¿ej ni¿ przez trzy kolejne lata kwotowe.
Najdalej id¹c¹ modyfikacj¹ kodeksowego modelu dzier¿awy jest fakt, i¿ umowa o oddaniu w u¿ywanie nie podlega wypowiedzeniu i rozwi¹zaniu (art. 22a
ust. 5 ustawy).
Wed³ug literalnego brzmienia art. 30 ust. 1 ustawy, w przypadku zbycia
gospodarstwa producenta przyznane mu prawo do indywidualnej iloci referencyjnej przechodzi na nabywcê gospodarstwa. Cytowane wczeniej rozporz¹dzeDzU nr 129, poz. 1446 ze zm., cyt. dalej jako ustawa z 2001 r.
Patrz art. 6 i 6a.
9
DzU z 2005 r., nr 244, poz. 2081, cyt. dalej jako ustawa z 2004 r.
10
E. T o m k i e w i c z, Limitowanie produkcji w ustawodawstwie rolnym Wspólnoty Europejskiej, Warszawa 2000, s. 229.
7
8
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nie Rady nr 1788/2003 reguluje za to zagadnienie w artykule 17, zatytu³owanym Transfery iloci referencyjnych wraz z gruntami. Wed³ug art. 17 ust. 1 cyt.
rozp., indywidualne iloci referencyjne s¹ przenoszone wraz z gospodarstwem
do producentów, którzy przejmuj¹ je w drodze sprzeda¿y, dzier¿awy, przekazania w drodze rzeczywistego lub przewidywanego dziedziczenia albo w jakikolwiek inny sposób poci¹gaj¹cy porównywalne skutki prawne dla producentów,
na podstawie szczegó³owych zasad, które zostan¹ okrelone przez Pañstwa Cz³onkowskie w ustawodawstwie krajowym.
Wed³ug art. 30 ust. 2 cyt. ustawy, w przypadku dzier¿awy lub innego posiadania zale¿nego gospodarstwa, dzier¿awca lub inny posiadacz zale¿ny uzyskuje
prawo do indywidualnej iloci referencyjnej, przyznane dotychczasowemu producentowi na czas trwania umowy dzier¿awy lub innej umowy przenosz¹cej tytu³
prawny.
Sposób i tryb przejcia prawa do IIR zosta³ okrelony w art. 30 ust. 3 i 4 cyt.
ustawy z 2004 r., wed³ug którego dzier¿awca gospodarstwa przesy³a dyrektorowi w³aciwego miejscowo oddzia³u terenowego Agencji wypis aktu notarialnego11 w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. Dyrektor w³aciwego oddzia³u
Agencji na podstawie wypisu aktu notarialnego albo kopii zawartej umowy dokonuje wpisu do rejestru producentów o przejciu prawa do indywidualnej iloci
referencyjnej na dzier¿awcê (art. 30 ust. 4).
Dla oceny charakteru IIR nie mo¿na pomin¹æ trybu przyznawania kwot. Kwoty mleczne przyznane by³y w drodze decyzji dyrektora oddzia³u terenowego Agencji Rynku Rolnego (art. 6 i 6a ustawy z 2001 r.). W tym samym trybie przyznawane s¹ indywidualne iloci 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 Prezesa ARR oraz
dyrektora oddzia³u terenowego ARR, stosuje siê przepisy kodeksu postêpowania
administracyjnego, je¿eli z ustawy nie wynika nic innego (art. 14 cyt. ustawy).
W literaturze zachodnioeuropejskiej i orzecznictwie ETS wskazuje siê, ¿e
kwoty produkcyjne maj¹ swoisty, mieszany, publiczno-prywatny charakter. Przyjêto bowiem, i¿ natura kwoty mlecznej z punktu widzenia producenta mleka jest
sui generis zezwoleniem na produkowanie okrelonej iloci mleka, po mniej lub
bardziej gwarantowanej cenie, bez konsekwencji prawnofinansowych w postaci
op³at dodatkowych.12 Stanowi wiêc formê administracyjnej reglamentacji dzia³alnoci gospodarczej rolnika.13 Kwota mleczna ma wiêc stanowiæ rodzaj zezwolenia do produkcji oraz obrotu rolnego.
B¹d kopiê umowy  takie jest literalne brzmienie art. 30 ust. 3 in fine cyt. ustawy.
Orzeczenie ETS nr 5/88, Wachauf v. Bundesamt für Ernahrung und Rortstwirtschaft,
Zb. Orz. 1991, s. 2609.
13
F. G. S n y d e r, Law on Common Agricultural Policy, Oxford 2004, s. 245; E. T o m k i e w i c z, op. cit., s. 150.
11
12
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Jednak¿e  jak ju¿ wskazano  kwota mleczna mo¿e byæ w okrelonym
zakresie przedmiotem obrotu cywilnoprawnego. Jej nabycie wi¹¿e siê z uzyskaniem okrelonej wartoci ekonomicznej.14
Wbrew literalnemu brzmieniu przepisów, prawo do iloci referencyjnej
nie mo¿e byæ traktowane jako prawo podmiotowe. Nie jest to na pewno typowa
kategoria z zakresu prawa cywilnego. Kwota mleczna stanowi niew¹tpliwie okrelon¹ wartoæ ekonomiczn¹15, w odniesieniu do której ustawodawca zdecydowa³,
¿e mo¿e byæ przedmiotem obrotu cywilnoprawnego, ale tylko w ograniczonym,
wskazanym ustaw¹ zakresie. Prawo do iloci referencyjnej nie jest prawem
maj¹tkowym w rozumieniu cywilistycznym, stanowi ono specyficzn¹ wartoæ
ekonomiczno-administracyjn¹, publicznoprawn¹ ze swej istoty.
Wskazane uregulowania co do przejcia kwoty mlecznej wymagaj¹ bli¿szego rozwa¿enia, czy wspomniane przejcie IIR nastêpuje niezale¿nie od zawarcia
umowy dzier¿awy gospodarstwa rolnego, czy te¿ okrelenie IIR powinno byæ
objête treci¹ umowy, a kognicja dyrektora oddzia³u ARR ma charakter techniczny, zwi¹zany z objêciem tej kwoty treci¹ umowy.
Podstaw¹ przejcia IIR jest zawarcie umowy, ale o przejciu decyduje wpis.
Zastrze¿enie to w umowie mo¿e okazaæ siê istotne, poniewa¿ o przejciu (wielkoci IIR) decyduje dyrektor ARR na podstawie wpisu w rejestrze producentów
(art. 30 ust. 4 in fine cyt. ustawy). Przejcie prawa do IIR nastêpuje bowiem
skutkiem wpisu do rejestru, a wiêc w wyniku postêpowania administracyjnego,
a nie bezporednio na podstawie umowy.
Zadaæ nale¿y pytanie o zwi¹zek miêdzy umow¹ dzier¿awy gospodarstwa
rolnego a nabyciem prawa do IIR. Nabycie prawa do IIR zwi¹zane jest ju¿ ze
sfer¹ prawa administracyjnego, tj. oceny dokonanej przez dyrektora w trybie
administracyjnym. Niemniej skoro z art. 30 ust. 3 jednoznacznie wynika, ¿e
przejcie kwoty nastêpuje w zwi¹zku z zawarciem umowy, rodzi siê pytanie
o kompetencje dyrektora ARR co do badania treci umowy. Kompetencja ta jest
ograniczona w zasadzie do stwierdzenia, ¿e nast¹pi³o zawarcie umowy maj¹cej
na celu wydzier¿awienie gospodarstwa  dyrektor nie ocenia wa¿noci czy skutecznoci samej umowy. Do jego kompetencji nale¿y to, czy nabywca bêdzie
prowadzi³ produkcjê mleka, a wiêc zasadnoæ przyznania uprawnieñ wynikaj¹cych z posiadania IIR.

Tak ETS w cyt. wy¿ej sprawie Wachauf v. Bundesamt.
W dotychczasowych krajach UE cena kg iloci referencyjnej kszta³tuje siê na poziomie
zbli¿onym do ceny mleka.
14
15
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SYTUACJA PRAWNA WYDZIER¯AWIAJ¥CEGO JAKO BENEFICJENTA
RENTY STRUKTURALNEJ

Polityka strukturalna w rolnictwie, generalizuj¹c, ma na celu systemow¹
poprawê warunków gospodarowania w rolnictwie i jego otoczeniu (kszta³towanie przestrzeni rolniczej; rozwój obszarów wiejskich).16 Pojêcie struktur rolnych
jest przy tym rozumiane bardzo szeroko i obejmuje ono wszystkie czynniki wp³ywaj¹ce na poprawê struktury obszarowej gospodarstw rolnych, modernizacjê,
reorientacjê i racjonalizacjê struktury produkcyjnej gospodarstwa, modernizacjê
sfery komercjalizacji i przetwórstwa produktów rolnych, poprawê infrastruktury
technicznej oraz doradztwo rolnicze.17
G³ówn¹ podstaw¹ normatywn¹ dla Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) w zakresie struktur rolnych jest art. 33 ust. 2 Traktatu ustanawiaj¹cego Wspólnotê
Europejsk¹18 (TWE)19 z 27 marca 1957 r. Wed³ug tego przepisu podstawê do
opracowywania i stosowania Wspólnej Polityki Rolnej stanowi szczególny charakter gospodarki rolnej, wynikaj¹cy ze struktury socjalnej rolnictwa oraz ró¿nic
strukturalnych i naturalnych miêdzy ró¿nymi regionami rolniczymi oraz koniecznoæ stopniowego usuwania tych ró¿nic.20 Prowadzi to do stwierdzenia, ¿e jednym z celów jest zapewnienie sprawiedliwego standardu ¿ycia spo³ecznoci rolnej.21
Wed³ug art. 33 ust. 2 lit.c Traktatu, podczas opracowywania wspólnej polityki rolnej nale¿y nadto uwzglêdniæ fakt, ¿e w Pañstwach Cz³onkowskich rolnictwo jest sektorem cile powi¹zanym z ca³¹ gospodark¹.22
Jedn¹ z form polityki strukturalnej jest obrót gruntami rolnymi w zamian za
gwarancje emerytalno-rentowe. Ten w³anie cel obecnej realizacji WPR wyznacza wszystkie uwarunkowania zwi¹zane z systemem zmian generacyjnych w rolnictwie  jako pewnego rodzaju etap transformacji  od tradycyjnego rolnictwa
produkcyjnego do rolnictwa zwi¹zanego z obszarami wiejskimi i z szeroko
rozumian¹ ochron¹ rodowiska. Wskazany aspekt nie mo¿e zostaæ pominiêty
w podjêtych rozwa¿aniach. We wspó³czesnym rolnictwie nie wystarcz¹ tylko
zmiany generacyjne (pokoleniowe), nastêpuj¹ bowiem zmiany id¹ce w kierunku,
16
A. Jurcewicz [w:] 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..., s. 138.
17
Ibidem.
18
DzU WE nr C 325 z 24.12.2002 r.
19
Podstawê dla polityki rynkowej (rynkowo-dochodowej) stanowi art. 33 ust. 1 TWE.
20
Warto zauwa¿yæ, ¿e w tym zakresie to¿same jest brzmienie projektu Traktatu ustanawiaj¹cego Konstytucjê dla Europy, podpisanego 29 padziernika 2004 r. Por. art. III227.
21
Wyrok ETS z 19 marca 1992 r. w sprawie C311/90 Hierl, Zb. Orz. 1992 r., s. I2061,
pkt 13.
22
Por. Wyrok ETS w sprawach po³¹czonych 36 i 71/80 Irish Creamery Milk Suppliers Association i inni, Zb. Orz. 1981 r., s. 735 oraz wyrok w sprawie 297/82, De samvirkende danske
Landboforeninger przeciwko duñskiemu Ministerstwu Podatków i Akcyzy, http://www.curia.eu.int.
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który przysz³ego nabywcê gospodarstwa rolnego w³¹cza w aktywne kszta³towanie nowych struktur w rolnictwie, a co za tym idzie  ca³ociowych przeobra¿eñ przestrzeni rolniczej jako obszarów wiejskich.23
Jak podkrela siê w orzecznictwie ETS, cele Wspólnej Polityki Rolnej okrelone w art. 33 Traktatu obejmuj¹ w szczególnoci zwiêkszenie wydajnoci rolnictwa przez wspieranie postêpu technicznego, racjonalny rozwój produkcji rolnej, jak równie¿ optymalne wykorzystanie czynników produkcji. Ponadto art. 33
ust. 2 lit.b i c nakazuje uwzglêdnienie, przy ustalaniu wspólnej polityki rolnej,
potrzeby stopniowego wprowadzania odpowiednich rodków dostosowawczych oraz
faktu, ¿e w Pañstwach Cz³onkowskich rolnictwo jest sektorem cile powi¹zanym
z ca³¹ gospodark¹. Wynika z tego, ¿e cele Wspólnej Polityki Rolnej nale¿y ustalaæ tak, aby instytucje wspólnotowe mog³y wywi¹zywaæ siê ze swoich zobowi¹zañ  przy uwzglêdnieniu rozwoju rolnictwa w ramach ca³ej gospodarki.24
Podstawowe znaczenie dla prowadzonych rozwa¿añ ma instytucja wczeniejszych emerytur rolniczych, stanowi¹ca jeden z najistotniejszych instrumentów
polityki struktur rolnych. W ustawodawstwie krajowym, celem unikniêcia nieporozumieñ terminologicznych, dla wskazanej instytucji przyjêto okrelenie renty
strukturalne.25
Podstawowe instrumenty polityki strukturalnej wyznaczone zosta³y przez
rozporz¹dzenie Rady nr 1698/2005 z 20 wrzenia 2005 r. w sprawie wsparcia
rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich (EFRROW).26 Wród wszystkich dzia³añ zwi¹zanych z rozwojem obszarów wiejskich, rozporz¹dzenie wymienia równie¿ wczeniejsze emerytury rolnicze i okrela ogólne ramy ich funkcjonowania (art. 23 cyt. rozp.).
Wed³ug pkt. 17 preambu³y cyt. rozporz¹dzenia, celem wczeniejszych emerytur
w rolnictwie powinna byæ znacz¹ca zmiana strukturalna przekazywanych gospodarstw przez wsparcie m³odych rolników w podjêciu dzia³alnoci zgodnie z wymogami tego rodka lub przez przekazanie gospodarstwa w celu zwiêkszenia
jego wielkoci.
Ten rodzaj wsparcia ma g³ównie na celu zachêcenie do zastêpowania starszych rolników przez m³odsze pokolenie, które mo¿e poprawiæ rentownoæ pozostawionych im gospodarstw rolnych, jak te¿ zapewnienie dochodów tym rolnikom, którzy zdecyduj¹ siê na zaprzestanie gospodarowania. Wsparcie wczeniej23
Por. A. K a y, The Reform of the Common Agricultural Policy: the Case of the MacSharry
Reforms, Wallingford 1998, s. 29.
24
Wyrok ETS w sprawie 68/86 Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Pó³nocnej
przeciwko Radzie Wspólnot Europejskich, http://www.curia.eu.int.
25
Instytucja wczeniejszych emerytur  jako odrêbnego wiadczenia z ubezpieczenia spo³ecznego  przewidziana jest w ustawie z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników, tj.
DzU z 1998 r., nr 7, poz. 25 ze zm.
26
DzU UE, nr L 277 z 21.10.2005 r.
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szego przechodzenia na emeryturê mo¿e obejmowaæ równie¿ dzia³ania s³u¿¹ce
zapewnieniu dochodu robotnikom rolnym.
Wed³ug art. 23 ust. 2 cyt. rozp., osoba przekazuj¹ca gospodarstwo powinna
zaprzestaæ dzia³alnoci komercyjnej. Powinna ukoñczyæ 55 lat, ale nie osi¹gn¹æ
normalnego wieku emerytalnego oraz prowadziæ dzia³alnoæ rolnicz¹ przez 10 lat
poprzedzaj¹cych przekazanie gospodarstwa. Przejmuj¹cy gospodarstwo powinien posiadaæ odpowiedni¹ wiedzê i umiejêtnoci zawodowe, podj¹æ siê prowadzenia dzia³alnoci rolniczej w przejmowanym gospodarstwie przez co najmniej
5 lat (art. 23 ust. 3 cyt. rozp.). Rozporz¹dzenie okrela ponadto maksymalne
kwoty wsparcia ze strony Wspólnoty (Za³¹cznik I) oraz wyznacza okres udzielania pomocy w postaci wczeniejszej emerytury. Pomoc mo¿e byæ udzielana nie
d³u¿ej ni¿ do ukoñczenia przez przekazuj¹cego 75. roku ¿ycia (art. 23 ust. 5 cyt.
rozp.).
Obecnie w krajowym porz¹dku prawnym podstawê normatywn¹ dla wskazanej instytucji stanowi¹: ustawa z 28 listopada 2003 r. o wspieraniu obszarów
wiejskich ze rodków pochodz¹cych z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej27 oraz wydane na jej podstawie rozporz¹dzenie
Rady Ministrów z 30 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegó³owych warunków
i trybu udzielania pomocy finansowej na uzyskiwanie rent strukturalnych, objêtej planem rozwoju obszarów wiejskich.28 Wskazane akty normatywne stanowi¹
konieczne w prawie krajowym wykonanie rozporz¹dzenia Rady (WE) nr 1257/
1999 z 17 maja 1999 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR).29
Podstawow¹ przes³ankê uzyskania prawa do renty strukturalnej (wczeniejszej emerytury w rozumieniu prawa wspólnotowego) stanowi przekazanie gospodarstwa rolnego.
Przez przekazanie gospodarstwa rolnego nale¿y z kolei rozumieæ, ¿e zosta³y przekazane wszystkie u¿ytki rolne wchodz¹ce w sk³ad tego gospodarstwa

DzU nr 229, poz. 2273 ze zm., cyt. dalej jako ustawa o wspieraniu OW.
DzU nr 114, poz. 1191 ze zm., cyt. dalej jako r.r.s. Rozporz¹dzenie wesz³o w ¿ycie
1 sierpnia 2004 r.
29
Por. art. 37 ust. 4 w zw. z art. 40 ust. 1 i 4 rozporz¹dzenia nr 1257/1999. 1 stycznia
2007 r. wejdzie w ¿ycie cyt. wy¿ej rozporz¹dzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z 20 wrzenia 2005 r.
w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (DzU UE, nr L 277 z 21.10.2005 r.), które uchyla rozporz¹dzenie nr 1257/99. Z merytorycznego punktu widzenia uregulowania dotycz¹ce rent strukturalnych (wczeniejszych emerytur) w cyt. rozporz¹dzeniu nie odbiegaj¹ od rozwi¹zañ przyjêtych
w rozporz¹dzeniu nr 1257/1999. Pañstwa Cz³onkowskie powinny jednak opracowaæ nowe programy strategiczne, które po zaakceptowaniu przez Komisjê bêd¹ stanowi³y podstawê do stosownych
rozwi¹zañ prawa krajowego (por. art. 11 i nast. rozp. 1698/2005). Dotychczasowe projekty programu w zakresie rent strukturalnych s¹ co do zasady to¿same z obecnymi rozwi¹zaniami.
27
28
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(§6 ust. 1 r.r.s.).30 Przekazanie to mo¿e nast¹piæ w drodze przeniesienia w³asnoci nieruchomoci rolnych (u¿ytków rolnych), wchodz¹cych w sk³ad gospodarstwa rolnego (§6 ust. 1 pkt lit.a i b cyt. rozp.) lub wydzier¿awienia gospodarstwa
(§6 ust. 1 pkt lit.c w zw. z ust. 2 cyt. rozp.).
W odniesieniu do umowy dzier¿awy przes³ankê przekazania gospodarstwa
uwa¿a siê za spe³nion¹, je¿eli wydzier¿awienie u¿ytków rolnych wchodz¹cych
w sk³ad gospodarstwa prowadzi do powiêkszenie jednego lub kilku gospodarstw
rolnych. Umowa dzier¿awy powinna byæ zawarta na okres co najmniej 10 lat
w formie aktu notarialnego b¹d w formie pisemnej i zg³oszona do ewidencji
gruntów i budynków. Wydzier¿awienie gospodarstwa nie mo¿e byæ dokonane na
rzecz zstêpnego lub pasierba przekazuj¹cego gospodarstwo, osoby pozostaj¹cej
z wydzier¿awiaj¹cym we wspólnym gospodarstwie domowym oraz na rzecz ma³¿onka osób wymienionych wczeniej (§6 ust. 2 r.r.s.).
Wbrew literalnemu brzmieniu cyt. przepisów, analiza treci ustawy oraz
rozporz¹dzenia pozwala jednoznacznie wysnuæ wniosek, i¿ brak jest podstaw do
konstruowania odrêbnego typu umowy o przekazaniu gospodarstwa rolnego
jako czynnoci prawnej z zakresu prawa cywilnego. Sformu³owanie powy¿sze
nale¿y traktowaæ jako pewien  niezbyt szczêliwy  skrót mylowy ustawodawcy. W ramach umowy o przekazaniu gospodarstwa rolnego nale¿y konstruowaæ bowiem dany typ umowy o charakterze odp³atnym, wzglêdnie nieodp³atnym, znany kodeksowi cywilnemu. Chodzi tutaj o zawarcie tak¿e umowy dzier¿awy.
Umowa dzier¿awy jest bezsprzecznie nazwan¹ umow¹ prawa powszechnego, uregulowan¹ w kodeksie cywilnym. Przepisy kodeksu nale¿y wiêc stosowaæ
do umowy dzier¿awy zawieranej w celu przekazania gospodarstwa w ca³ym zakresie, o ile ustawa emerytalna nie stanowi inaczej.
Umowa dzier¿awy mo¿e zarazem spe³niaæ funkcjê umowy przekazania 
pozostaj¹c niew¹tpliwie umow¹ prawa powszechnego. Ocena jej wa¿noci oraz
skutecznoci podlega wprost przepisom kodeksu cywilnego. Szczególne wymagania wynikaj¹ce z ustaw emerytalnych (dotycz¹ce: okresu, na jaki zostaje zawarta umowa, osoby nabywcy b¹d formy umowy) maj¹ znaczenie jedynie w zakresie uzyskania prawa do wiadczenia emerytalnego b¹d rentowego.31
Z wyj¹tkiem okrelonym w §9 ust. 1 r.r.s. Por. tak¿e sytuacjê, gdy nabywc¹ jest nastêpca w rozumieniu r.r.s..  §6 ust. 1 pkt 2 lit.a) w zw. z §2 pkt 3 r.r.s.
31
W tym zakresie w pe³ni mo¿na odnieæ pogl¹dy wyra¿one przez S¹d Najwy¿szy na tle
analogicznej regulacji art. 28 u.u.s.r. W wyroku z 7 lutego 2002 r. (II UKN 49/2001, OSNP 2003,
nr 22, poz. 552) SN wyranie stwierdzi³, ¿e forma przewidziana w art. 28 ust. 4 pkt 1 u.u.s.r. nie
ma wp³ywu na wa¿noæ umowy dzier¿awy ani nie jest istotna dla celów dowodowych, lecz jej
zachowanie stanowi warunek sine qua non wywo³ania skutku, polegaj¹cego na wy³¹czeniu rolnika
wydzier¿awiaj¹cego swe gospodarstwo z krêgu pojêciowego »osób prowadz¹cych dzia³alnoæ rolnicz¹«, niemaj¹cych prawa do pobierania wiadczeñ w ca³oci. Por. równie¿ wyrok SN z 19 lipca
2001 r., II UKN 492/2000, OSNP 2003, nr 9, poz. 233.
30
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Rozszerzenie zakresu sposobów przekazania gospodarstwa rolnego na
umowê dzier¿awy nale¿y oceniaæ pozytywnie, w szczególnoci z punktu widzenia faktycznego zaprzestania prowadzenia dzia³alnoci rolniczej. Wtórnym, ale
nie mniej istotnym aspektem jest stymulowanie w ten sposób tworzenia wiêkszych jednostek produkcyjnych bez koniecznoci ponoszenia nadmiernych wydatków, koniecznych w razie nabywania w³asnoci nieruchomoci. Ten aspekt
w ca³oci wydaje siê byæ zgodny z za³o¿eniami wynikaj¹cymi dla wspierania
rozwoju dzia³alnoci  w szczególnoci przez m³odych rolników. Ustawodawca
krajowy stan¹³ w tym wzglêdzie niejako w pó³ drogi. Z jednej strony uwzglêdnia umowê dzier¿awy  jako prowadz¹c¹ do zaprzestania dzia³alnoci rolniczej,
ale z drugiej nie uregulowa³ tej umowy (jako dzier¿awy nieruchomoci rolnej)
w sposób dostosowany do rzeczywistych potrzeb, zwi¹zanych z odpowiednim
kszta³towaniem struktury produkcyjnej w rolnictwie oraz zapewnieniem stabilnego statusu dzier¿awcy. Chodzi zw³aszcza o treæ umowy, przedmiot, zakres
praw i obowi¹zków dostosowanych do polskich uwarunkowañ przy wykorzystywaniu dowiadczeñ innych pañstw Unii Europejskiej, choæby w aspekcie trwa³oci
stosunku prawnego oraz stabilnej sytuacji prawnej dzier¿awcy rolnego. Jedynym
w istocie przejawem jego ochrony jest ustawowe prawo pierwokupu, co stanowi
przedmiot dalszych rozwa¿añ.
STATUS PRAWNY DZIER¯AWCY W WIETLE PRAWA
KRAJOWEGO  USTAWOWE PRAWO PIERWOKUPU

Ustawowe prawo pierwokupu nieruchomoci rolnej, przys³uguj¹ce dzier¿awcy, zosta³o wprowadzone do kodeksu cywilnego ustaw¹ z 26 padziernika
1971 r. o zmianie ustawy  Kodeks cywilny, która wesz³a w ¿ycie 4 listopada
1971 r.32 16 lipca 2003 r.  na podstawie art. 10 ustawy z 11 kwietnia 2003 r.
o kszta³towaniu ustroju rolnego  art. 695 §2 k.c. zosta³ uchylony, a prawo pierwokupu dzier¿awcy zosta³o unormowane w art. 3 u.k.u.r.
Prawo pierwokupu na podstawie art. 695 §2 k.c. przys³ugiwa³o dzier¿awcy
w dwóch sytuacjach, je¿eli umowa dzier¿awy zosta³a zawarta na czas oznaczony, d³u¿szy ni¿ trzy lata, jak równie¿ gdy dzier¿awa trwa³a faktycznie d³u¿ej ni¿
dziesiêæ lat, niezale¿nie od podstawy prawnej.
Je¿eli umowa dzier¿awy zosta³a zawarta na czas oznaczony d³u¿szy ni¿ trzy
lata, prawo pierwokupu dla dzier¿awcy powstawa³o ju¿ w chwili zawarcia umowy, a wiêc dzier¿awca móg³ wykonaæ prawo pierwokupu tak¿e przed up³ywem
trzech lat od powstania stosunku dzier¿awy.33
DzU nr 27, poz. 252.
J. G ó r e c k i, Prawo pierwokupu. Komentarz do art. 596602 k.c. i innych przepisów
reguluj¹cych prawo pierwokupu, Wyd. Zakamycze, Kraków 2002, s. 201.
32
33
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Wed³ug art. 660 k.c. w zw. z art. 694 k.c. umowa dzier¿awy zawarta na
czas oznaczony, d³u¿szy ni¿ rok, wymaga zachowania zwyk³ej formy pisemnej
zastrze¿onej ad eventum. Sankcj¹ za niedochowanie zastrze¿onej formy jest traktowanie takiej umowy jako zawartej na czas nieoznaczony. W konsekwencji
wykonanie prawa pierwokupu by³o dopuszczalne dopiero po up³ywie dziesiêciu
lat faktycznego trwania dzier¿awy.34
Zmiana w³aciciela dzier¿awionej nieruchomoci rolnej nie wp³ywa³a na bieg
dziesiêcioletniego terminu, od którego up³ywu zale¿y powstanie prawa pierwokupu
na korzyæ dzier¿awcy. Prawo pierwokupu mog³o byæ wykonane tylko w czasie
trwania dzier¿awy.
Dzier¿awca prawo pierwokupu wykonaæ móg³ w przypadku sprzeda¿y ca³ej
nieruchomoci rolnej oraz gdy przedmiotem sprzeda¿y by³a czêæ fizyczna nieruchomoci lub udzia³ we wspó³w³asnoci. W tym przypadku pojawiæ siê móg³
zbieg uprawnieñ dzier¿awcy i wspó³w³aciciela nieruchomoci rolnej (art. 166
§1 k.c.). W takim przypadku pierwszeñstwo w wykonaniu prawa pierwokupu
przyznaæ nale¿y wspó³w³acicielowi.35 Prawo pierwokupu nie s³u¿y³o dzier¿awcy w razie sprzeda¿y gospodarstwa rolnego, w sk³ad którego wchodzi³a dzier¿awiona nieruchomoæ rolna.36
Wed³ug art. 3 ust. 1 ustawy o kszta³towaniu ustroju rolnego, w wypadku
sprzeda¿y nieruchomoci rolnej przez osobê fizyczn¹ lub osobê prawn¹ inn¹ ni¿
Agencja Nieruchomoci Rolnych, prawo pierwokupu przys³uguje z mocy ustawy
jej dzier¿awcy, je¿eli ³¹cznie spe³nione s¹ nastêpuj¹ce przes³anki:
1. Umowa dzier¿awy zosta³a zawarta w formie pisemnej i ma datê pewn¹
oraz by³a wykonywana co najmniej 3 lata, licz¹c od tej daty.
2. Nabywana nieruchomoæ wchodzi w sk³ad gospodarstwa rodzinnego dzier¿awcy lub jest dzier¿awiona przez spó³dzielnie produkcji rolnej.
Warto w tym miejscu przypomnieæ, ¿e w rozumieniu u.k.u.r. przez nieruchomoæ roln¹ nale¿y rozumieæ nieruchomoæ roln¹ w rozumieniu kodeksu cywilnego, z wy³¹czeniem nieruchomoci po³o¿onych na obszarach przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego na cele inne ni¿ rolne (art. 2
pkt 1 cyt. ustawy).
Dzier¿awca nieruchomoci rolnej mo¿e skorzystaæ z ustawowego prawa pierwokupu, jeli prowadzi gospodarstwo rodzinne (art. 5 ust. 1 u.k.u.r.)37, za nabywana nieruchomoæ wejdzie w sk³ad tego gospodarstwa. Stanowi to istotne

Ibid., s. 202.
Ibidem.
36
Por. uchwa³ê SN z 18 lipca 1975 r., III CZP 49/75, OSNCP 1976, nr 4, poz. 78.
37
Gospodarstwem rodzinnym w rozumieniu tego przepisu jest prowadzone przez rolnika
indywidualnego gospodarstwo, w którym ³¹czna powierzchnia u¿ytków rolnych nie przekracza
300 ha.
34
35
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ograniczenie instytucji ustawowego prawa pierwokupu dzier¿awcy w porównaniu z jego pierwotn¹ postaci¹, jak¹ stworzy³ art. 695 §2 k.c.38
Ustawowe prawo pierwokupu nie przys³uguje dzier¿awcom innym ni¿ osoby fizyczne i spó³dzielnie produkcji rolnej. Powstanie prawa pierwokupu dzier¿awcy zale¿y od wykonywania umowy dzier¿awy (przez oznaczony czas od daty
uzyskania daty pewnej przez umowê), a nie od czasu trwania umowy, jak to
mo¿e sugerowaæ art. 3 ust. 2 ustawy. Oznacza to, ¿e dzier¿awcy bêdzie przys³ugiwaæ prawo pierwokupu tylko wówczas, gdy dzier¿awiona nieruchomoæ bêdzie wykorzystywana w celach rolniczych.39
W literaturze przedmiotu wyra¿ono pogl¹d, ¿e prawo pierwokupu nie ma
zastosowania, jeli sprzeda¿y dokonuj¹ inne podmioty ni¿ osoby fizyczne lub
prawne, np. spó³ki osobowe (jawna, komandytowa, komandytowo-akcyjna lub
partnerska).40 Wydaje siê, ¿e stosownie do art. 331 §1 k.c., wed³ug którego do
jednostek organizacyjnych niebêd¹cych osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolnoæ prawn¹, nale¿y stosowaæ odpowiednio przepisy o osobach prawnych. Jest to pogl¹d dyskusyjny.
Ustawa nie okrela, na kim ci¹¿y obowi¹zek zawiadomienia uprawnionego
o przys³uguj¹cym prawie pierwokupu, nie wskazuje te¿ terminu wykonania prawa pierwokupu. Je¿eli dzier¿awcy przys³uguje prawo pierwokupu, to zawiadomienie go wywo³uje skutki wskazane w przepisach kodeksu cywilnego, dotycz¹cych prawa pierwokupu. Oznacza to, ¿e dzier¿awcy przys³uguje miesiêczny termin do wykonania prawa pierwokupu, liczony od dnia dorêczenia zawiadomienia o zawarciu i treci warunkowej umowy sprzeda¿y dzier¿awionej nieruchomoci rolnej. Wed³ug art. 598 §1 k.c., obowi¹zek zawiadomienia ci¹¿y na zobowi¹zanym z tytu³u prawa pierwokupu i takie rozwi¹zanie przyj¹æ nale¿y na tle
przepisów ustawy. Nie wydaje siê zasadne odwo³ywanie siê tu do art. 110 ust. 3
ustawy o gospodarce nieruchomociami, nak³adaj¹cego obowi¹zek zawiadomienia na notariusza.41
Pojawia siê pytanie, czy prawo pierwokupu przys³uguje dzier¿awcy tak¿e
wówczas, kiedy nieruchomoæ rolna sprzedawana jest jako sk³adnik gospodarstwa
rolnego jej w³aciciela. Wydaje siê, ¿e w takim przypadku prawo pierwokupu nie
powinno przys³ugiwaæ dzier¿awcy ze wzglêdu na brak to¿samoci miêdzy przed38
A. L i c h o r o w i c z, Instrumenty oddzia³ywania na strukturê gruntow¹ Polski w ustawie
z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kszta³towaniu ustroju rolnego, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2004,
nr 2, s. 387. Szerzej: T. ¯ y z n o w s ki, Z problematyki ustawy o kszta³towaniu ustroju rolnego, [w:]
Ars et usus. Ksiêga pami¹tkowa ku czci Sêdziego Stanis³awa Rudnickiego, Warszawa 2005, s. 378.
39
Z. T r u s z k i e w i c z, Przeniesienie w³asnoci nieruchomoci rolnej w wietle ustawy
o kszta³towaniu ustroju rolnego, cz. II, Rejent 2003, nr 11, s. 123; J. M i k o ³ a j c z y k, Uwagi
na tle ustawy o kszta³towaniu ustroju rolnego, Studia Prawno-Ekonomiczne 2004, t. XIX, s. 134.
40
L. B ³ ¹ d e k, Niektóre rozwa¿ania na temat ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kszta³towaniu ustroju rolnego, Rejent 2003, nr 9, s. 140.
41
J. G ó r e c k i, Nowe ograniczenia w obrocie nieruchomociami rolnymi, Pañstwo i Prawo 2003, nr 10, s. 5.
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miotem sprzeda¿y a przedmiotem objêtym ustawowym prawem pierwokupu. Ustawa
nie rozstrzyga te¿, czy prawo pierwokupu odnosi siê do sprzeda¿y u¿ytkowania
wieczystego nieruchomoci rolnej. Jak siê wydaje, nie nale¿y tu stosowaæ rozszerzaj¹cej wyk³adni przepisów reguluj¹cych ustawowe prawo pierwokupu i tym samym uznaæ, i¿ wykonanie prawa pierwokupu jest wówczas niedopuszczalne.42
Je¿eli na tej samej nieruchomoci rolnej, ale na ró¿nych jej czêciach, dzier¿awa wykonywana jest przez wiêcej ni¿ jednego dzier¿awcê, to w przypadku jej
sprzeda¿y nale¿y o tym powiadomiæ wszystkich dzier¿awców, których umowa
dzier¿awy trwa przynajmniej 3 lata. Ka¿dy z dzier¿awców, w razie gdy spe³nia
wskazane w ustawie wymagania, ma wówczas prawo pierwokupu dzier¿awionej
przez siebie czêci nieruchomoci.43
Wed³ug art. 3 ust. 5 pkt 2 u.k.u.r. prawo pierwokupu nie bêdzie mog³o byæ
wykonane, je¿eli nabywc¹ nieruchomoci rolnej jest osoba bliska zbywcy w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (tzn. zstêpni, wstêpni, rodzeñstwo, dzieci rodzeñstwa, osoby przysposabiaj¹ce i przysposobione, ma³¿onek oraz osoba, która pozostaje ze sprzedaj¹cym
faktycznie we wspólnym po¿yciu).44 Ponadto dzier¿awca nie bêdzie móg³ wykonaæ prawa pierwokupu, je¿eli nabywc¹ nieruchomoci rolnej jest spó³dzielnia
produkcji rolnej  w przypadku sprzeda¿y przez jej cz³onka nieruchomoci rolnej stanowi¹cej wk³ad gruntowy w tej spó³dzielni (art. 3 ust. 5 pkt 1 u.k.u.r.).
Oznacza to, ¿e umowa sprzeda¿y zostanie zawarta bezwarunkowo, gdy¿ wskazane okolicznoci wy³¹czaj¹ równie¿ uprawnienie Agencji Nieruchomoci Rolnych.
Warto podkreliæ, ¿e w obecnym stanie prawnym bez znaczenia pozostaje
w istocie unormowanie wynikaj¹ce z art. 3 pkt 6 u.k.u.r., wed³ug którego je¿eli
przeniesienie w³asnoci nieruchomoci rolnej ma na celu uzyskanie prawa do
renty strukturalnej, prawo pierwokupu przys³uguje, gdy w wyniku wykonania
tego prawa zostanie spe³niony warunek okrelony w art. 6 ust. 2 ustawy z 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie. Termin do sk³adania wniosków w trybie tej ustawy up³yn¹³ 31 grudnia 2003 r.45
W razie wykonania przez dzier¿awcê prawa pierwokupu, zgodnie z art. 597
§2 zd. 1 k.c., umowa sprzeda¿y dochodzi do skutku z chwil¹ dorêczenia sprzedaj¹cemu owiadczenia o wykonaniu prawa pierwokupu w taki sposób, ¿e sprzedaj¹cy móg³ zapoznaæ siê z jego treci¹ (art. 61 §1 k.c.). Oznacza to, ¿e nie
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SUMMARY

The article discusses and analyzes selected aspects and functions of lease agreement in
agriculture, beyond the most traditional aspect of its functioning, consisting in possession of arable
land; it is worth paying attention to its importance and usefulness in perspective determined by the
community legislative. Covering the Polish agriculture with the system of common agricultural
policy is related to the occurrence of new legal institutions which consist in regulating the so-called
trade agricultural markets and the sphere of structural policy in agriculture. The study aims at
pointing to the importance of the contract of lease in relation to three basic spheres  the problem
of production sums, institution of structural pensions (earlier retirement pensions) and the legal act
of lessees reemption.

