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PRAWNIK RADZI. Formy prawne obejmowania gospodarstw rolnych przez młode pokolenie

Z ojca na syna
Jest kilka atrakcyjnych form prawnych przekazywania go-
spodarstw młodszemu pokoleniu. W świetle obowiązującego
ustawodawstwa, na szczególną uwagę zasługuje darowizna
i dożywocie, w mniejszym zaś zakresie umowa z następcą.

mającego ustalone prawo do emery-
tury lub rolniczej renty inwalidzkiej.
Darowizna polega na nieodpłatnym
przekazaniu obdarowanemu przez
darczyńcę, w formie aktu notarialnego,
określonych składników majątkowych.
Często w takiej umowie zamieszcza
się oświadczenie o ustanowieniu słu-
żebności mieszkania na rzecz rolnika
i jego małżonk;\ (wyjątkowo na rzecz
innych osób), a znacznie rzadziej pra-
wa użytkowania działki gruntu. W ten
sposób rolnik-darczyńca zabezpie-
cza swoje potrzeby mieszkaniowe,
natomiast uzyskiwane przez niego
świadczenie emerytalne lub rentowe
uzupełnia często dochody z gospo-
darstwa prowadzonego już przez na-
stępcę. Dokonując darowizny, rolnik
może zadecydować, czy przeniesie
własność tego gospodarstwa na rzecz
obojga małżonków, czy tylko na r/cc/
jednego z nich (jako majątek osobisty).
W praktyce rolnicy często wybierają tę
drugą możliwość, obdarowując tylko
swego zstępnego. Możliwość odwo-
łania darowizny jeszcze niewykonanej
i darowizny już wykonanej wzmacnia
pozycję rolnika-darczyńcy, aczkol-
wiek osłabia pewność gospodarowania
przez następcę-obdarowanego.

Umowa dożywocia
W tej umowie rolnik (w formie aktu
notarialnego) zobowiązuje się prze-
nieść własność nieruchomości na na-
bywcę. Z kolei nabywca, w zamian
za przeniesienie własności tej nieru-
chomości, zobowiązuje się zapew-
nić zbywcy (lub osobie mu bliskiej)
dożywotnie utrzymanie. Uzyskanie
zabezpieczenia na starość stanowi
dla rolnika zachętę do skorzystania
z tej formy przeniesienia własności.
Następcy daje to możliwość objęcia
gospodarstwa (zwłaszcza, gdy nie
ma własnego kapitału) i poniesie-
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Przejście gospodarstwa rolnego
na młodsze pokolenie za życia rolni-
ka ma więcej zalet, niż jego przeka-
zanie w formie spadku. Ten sposób
zapewnia ciągłość gospodarowania
- nabywca przejmuje gospodarstwo
rolne w ruchu. Służy też rozwiązywa-
niu problemów podziału przyszłego
majątku spadkowego, a to oznacza,
że zapobiega konfliktom na tle dzie-
dziczenia. Stosowanie różnych form
prawnych zamiany generacji pomię-
dzy żyjącymi, znacznie ograniczyło
rolę spadkobrania. Do dziedziczenia
dochodzi najczęściej w sytuacji kon-
fliktowej w rodzinie rolnika, gdy nie
był on w stanie osiągnąć porozumienia
z następcą, a także w przypadku jego
nagłej śmierci. W praktyce, rolnicy wy-
bierają umowę darowizny jako formę
przekazania gospodarstwa w ręce mło-
dego pokolenia zwykle, kiedy mają za-
pewnione środki utrzymania w postaci
emerytury lub renty. Jeśli tych świad-
czeń brak, albo kiedy są zbyt niskie, dla
zabezpieczenia spokojnej starości, rol-
nik wybiera umowę dożywocia.

Umowa darowizny
Zawarcie umowy darowizny, podob-
nie jak dożywocia, odbywa się na mocy
przepisów Kodeksu cywilnego. Naj-
częściej wiąże się to z zaprzestaniem
działalności rolniczej przez rolnika

nią kosztów świadczeń dożywotnich
z dochodów uzyskiwanych z jego
prowadzenia. W umowie dożywo-
cia zwykle ustanawia się służebność
mieszkania, co oznacza, że rolnik
przekazujący gospodarstwo, do koń-
ca swojego życia będzie miał prawo
mieszkać w dotychczasowym domu.
Sprawia to, że zarówno nabywca,
jak i zbywca będą mieszkać razem
do śmierci tego drugiego.

Umowa z nasłępcg
Przepisanie gospodarstwa rolnego naj-
częściej wiąże się z uzyskaniem prawa
do renty inwalidzkiej lub emerytury
przez rolnika. Najczęściej umowę taką
określa się jako umowę z następcą,
która została uregulowana w ustawie
z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpie-
czeniu społecznym rolników. Umowa
z następcą o przekazanie (przepisanie)
gospodarstwa rolnego, jako umowa
dotycząca nieruchomości, wymaga
formy aktu notarialnego. Umowy tego
typu są rzadko spotykane, ze względu
na skomplikowaną konstrukcję praw-
ną. Właścicielem gospodarstwa musi
być rolnik. Następcą właściciela może
być tylko osoba młodsza od rolnika
przynajmniej o 15 lat. Rolnik (właści-
ciel), w umowie z następcą zobowią-
zuje się przenieść (ale jeszcze nie prze-
nosi) własność gospodarstwa rolnego
na następcę z chwilą nabycia prawa
do emerytury lub renty inwalidzkiej.
Następca zobowiązuje się pracować
w tym gospodarstwie do momen-
tu przeniesienia własności. Umowa
z następcą może również dotyczyć
dodatkowych postanowień regulu-
jących wzajemne świadczenia stron
w zakresie dożywotniego utrzymania
(dożywocia), po przeniesieniu własno-
ści gospodarstwa na następcę. Kolejna
umowa (dotycząca właściwego już
przeniesienia własności gospodarstwa
na następcę) jest wykonaniem umowy
z następcą i może być zawarta nawet
po wielu latach.
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