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Oddajemy do Państwa rąk publikację pt.: „Nabycie nierucho-
mości rolnej w praktyce notarialnej. Wzory aktów notarialnych. Do-
kumenty. Przykłady zapisów”. Książka ta powstała jako odpowiedź 
na zaobserwowane braki na rynku publikacji dla notariuszy i apli-
kantów notarialnych. W opinii Autorów wydawnictwa skierowane 
pośrednio lub nawet bezpośrednio do notariuszy rzadko oferują im 
publikacje punktowo odnoszące się do problemów, z jakimi spotykają 
się oni w codziennej praktyce zawodowej. Znakomita większość spo-
śród używanych w notariacie publikacji to komentarze do ustaw 
oraz artykuły w nielicznych branżowych wydawnictwach. Zarówno 
notariusze, jak i aplikanci notarialni oraz pracownicy kancelarii sty-
kają się z różnymi, specyficznymi dla danego regionu kraju sytu-
acjami prawnymi oraz faktycznymi. Książka opisująca szczegółowo, 
wraz ze wzorami aktów notarialnych i niezbędnych dokumentów, 
kwestię nabywania nieruchomości rolnych, stworzona w oparciu 
o praktyczne doświadczenia zawodowe będzie interesującą pozycją 
dla każdego notariusza, nawet (a może – zwłaszcza) dla takiego, który 
z tą tematyką styka się incydentalnie. Z tego samego powodu pozycja 
taka powinna zainteresować aplikantów notarialnych, przygotowu-
jących się do kolokwiów i egzaminu notarialnego.

Niniejsza publikacja została opracowana z myślą o praktycz-
nym wykorzystaniu w codziennej pracy kancelarii notarialnej, choć 
oczywiście do korzystania z niej zachęcamy każdego, kto jest zainte-
resowany tematyką w niej poruszoną. Takie założenie wyeliminowało 
z książki długie i teoretyczne rozważania na rzecz większej liczby 
wzorów aktów notarialnych, przydatnych do wykorzystania w aktach 
zapisów, wzorów oraz orzecznictwa. W zamyśle autorów publikacja 
powinna stanowić podręczne kompendium wiedzy potrzebnej do 
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opracowania aktu notarialnego dotyczącego zbycia nieruchomości rol-
nej, przygotowania się do egzaminu lub do przyswojenia niezbędnego 
zakresu wiedzy potrzebnej przy zawieraniu podobnych transakcji.

Jesteśmy przekonani, że taka publikacja znajdzie grono od-
biorców i stanowić będzie praktyczną i wymierną pomoc w pracy 
kancelarii.

Autorzy
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