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W odpowiedzi na pismo z dnia 05 lipca 2018 r. (GMS-WP-173-199/18), z prośbą 
o przekazanie uwag do projektu ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów 
prowadzących gospodarstwa rolne, Krajowa Rada Notarialna w załączeniu przesyła 
uchwałę nr X/33/2018 Krajowej Rady Notarialnej z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie 
projektu ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa 
rolne. 
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UCHWAŁA Nr X/33/2018 
Krajowej Rady Notarialnej 
z dnia 24 sierpnia 2018 r. 

w sprawie projektu ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów 
prowadzących gospodarstwa rolne 

Na podstawie art. 40 § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (tj. Dz.U. z 
2017 roku, poz. 2291 ze zmianami) 

Krajowa Rada Notarialna opiniuje pozytywnie projekt ustawy o 
restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne, 
przesłany przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu z dnia 05 lipca 2018 r. 
(GMS-WP-173-199/18), zgłaszając jednocześnie uwagi: 

1. w art. 3 ust.I pkt 3) projektu ustawy Krajowa Rada Notarialna sugeruje 

dodanie po wyrazie „nieruchomości" wyrazu „rolnej". Propozycja ta jest 

konsekwencją brzmienia innych przepisów projektu ustawy a w szczególności art. 7 

ust. I projektu; 

2. w art. 5 projektu ustawy proponuje się skreślić ust. 8, z uwagi na brzmienie 

art. 720 kodeksu cywilnego; 

3. w zakresie art. 6 ust. 2 projektu ustawy, Krajowa Rada Notarialna podnosi 

wątpliwość w zakresie formy zawarcia umowy o udzielenie gwarancji spłaty kredytu 

restrukturyzacyjnego, która to umowa ma być zawierana pomiędzy KOWR a 

podmiotem prowadzącym gospodarstwo rolne. Mianowicie czy umowa jest 

dokumentem urzędowym w rozumieniu kpc i zarazem ustawy o księgach wieczystych 

i hipotece - zwłaszcza, że zgodnie z ust. 13 w/w artykułu umowa ta stanowi podstawę 

wpisu do księgi wieczystej. Regulacja ust. 13 może wskazywać (mimo, że w art. 6 ust. 

2 wyraźnie zapisano m.in. o konieczności ustanowienia hipoteki), że jest to dokument 

stanowiący samodzielną Gedyną) podstawę wpisu hipoteki do księgi wieczystej. 

Regulacja przypomina zapis art. 95 ustawy Prawo bankowe, z tym że tam wyraźnie 

wskazano - obok zapisu, że dokument bankowy je~t podstawą wpisu hipoteki do 

księgi wieczystej (w tym przepisie mowa co prawda o formie pisemnej) na 

konieczność złożenia także oświadczenia o ustanowieniu hipoteki. Zapis art. 6 ust.13 
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jest zbędny, gdyż bez niego i tak byłoby oczywiste, że umowa o udzieleniu gwarancji 

stanowi podstawę wpisu hipoteki do księgi wieczystej (obok oczywiście oświadczenia 

w formie aktu notarialnego o ustanowieniu tego prawa). Po wykreśleniu tego ustępu 

sam art. 6 ust. 2 bez wątpienia wskazuje na konieczność złożenia oświadczenia o 

ustanowieniu hipoteki (oczywiście w formie aktu notarialnego). Ponadto w art. 6 

ust. 13 zapisano, że umowa gwarancji jest podstawą wpisu do księgi wieczystej 

hipoteki, o której mowa w ust. I O pkt 2) - podczas, gdy w tym ostatnim przepisie 

mowa jest jedynie o „zobowiązaniu do ustanowienia hipoteki", co także wywołuje 

wątpliwość co do konieczności złożenia osobnego oświadczenia o ustanowieniu tego 

prawa; 

4. w art. 6 - ust. 1 O pkt 2) projektu ustawy - elementem umowy o udzielenie 

gwarancji ma być „zobowiązanie" się przez podmiot prowadzący gospodarstwo rolne 

do ustanowienia hipoteki. Skoro jednak umowa o udzieleniu gwarancji na zasadach 

ogólnych co do formy jej zawarcia (wobec braku regulacji szczególnej) będzie mieć 

formę pisemną, nie jest jasny charakter tego „zobowiązania" do ustanowienia 

ograniczonego prawa rzeczowego. Bardziej właściwe byłoby zapisanie, że jednym z 

elementów treści tej umowy jest wskazanie sposobu zabezpieczenia wierzytelności z 

tytułu tej umowy w postaci hipoteki (z art. 6 ust. 2 wyraźnie wynika, że 

zabezpieczenie w postaci hipoteki jest obligatoryjne); 

5. w art. 7 ust.. I projektu ustawy uregulowana jest umowa przejęcia przez 

KOWR długu podmiotu prowadzącego gospodarstwo rolne „pod warunkiem 

przeniesienia przez ten podmiot własności nieruchomości rolnej" na rzecz Skarbu 

Państwa. Natomiast z art. 3 ust.I pkt 3) projektu wynika, że jest to przejęcie długu „w 

zamian za przeniesienie własności nieruchomości" (a nie „pod warunkiem"), zatem 

określenie nazwy umowy powinno być konsekwentne; 

6. w art. 7 ust. I 7 pkt I) projektu ustawy wskazano na regulację m.in. z art. 5 I 9 

kodeksu cywilnego, jako mającą zastosowanie do uregulowanego w projekcie 

przedmiotowej ustawy przejęcia długu i rzeczywiście z treści art. 7 ust. I wynika, że 

zaprojektowano w tym przepisie zawarcie umowy odpłatnego przejęcia długu. 

Odpłatność ma postać świadczenia w postaci przeniesienia własności nieruchomości. 

Zatem umowa przeniesienia własności nieruchomości, o której mowa w art. 7 ust. 9, 
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zgodnie z art. 156 kc zawierana jest w wykonaniu umowy o przejęcie długu (kauza), tj. 

umowy obejmującej oświadczenie o przejęcie długu i zobowiązanie dłużnika do 

przeniesienia własności nieruchomości. Umowa o przejęcie długu, o której mowa w 

art. 7 ust. 1 projektu zgodnie z art. 157 § 2 kc powinna być zawarta w formie aktu 

notarialnego; 

7. w art. 7 ust. 4 pkt 1) projektu ustawy - nie jest wiadome jaki „wyciąg" z 

księgi wieczystej przedkładać ma właściciel (wyciąg z księgi wieczystej sporządzany 

jest wyłącznie z danego działu księgi wieczystej), zatem wyraz „wyciąg" należałoby 

zastąpić wyrazem „odpis" (obejmuje on wszystkie działy księgi wieczystej), 

8. w art. 7 ust. 14 Krajowa Rada Notarialna proponuje wyrazy „dotychczasowy 

właściciel może skorzystać z prawa pierwszeństwa" (które wskazują, że ma on po 

prostu ustawowe prawo pierwszeństwa, skoro może z niego skorzystać) zastąpić 

zapisem „dotychczasowemu właścicielowi przysługuje prawo pierwszeństwa". 

Ponadto w pkt 2) tego ustępu, wobec treści pkt 3) tego ustępu, należałoby dopisać 

wyrazy: „z zastrzeżeniem pkt 3)" (z uzasadnienia projektu ustawy wynika, że 

zamysłem ustawodawcy jest możliwość nabycia przez poprzedniego właściciela 

nieruchomości dopiero po upływie 5 lat od dnia przeniesienia własności 

nieruchomości rolnych na rzecz Skarbu Państwa). 
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