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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do  ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r.  

o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz niektórych 

innych ustaw 

 

(druk nr 360) 

 

 

 

USTAWA z dnia 24 marca 1920 r. O NABYWANIU NIERUCHOMOŚCI PRZEZ 

CUDZOZIEMCÓW (Dz. U. z 2016 r. poz. 1061) 

 

Art. 7. 

1. Przepisów ustawy nie stosuje się do przekształcenia spółki handlowej w rozumieniu 

przepisów tytułu IV działu III ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek 

handlowych. 

2. Przepisów ustawy nie stosuje się do nabycia nieruchomości w drodze dziedziczenia lub 

zapisu windykacyjnego przez osoby uprawnione do dziedziczenia ustawowego. [Jeżeli 

prawo ojczyste spadkodawcy nie przewiduje dziedziczenia ustawowego, w tym zakresie 

stosuje się prawo polskie.] <Jeżeli prawo właściwe dla dziedziczenia nie przewiduje 

dziedziczenia ustawowego, do oceny, czy nabywca nieruchomości jest osobą 

uprawnioną do dziedziczenia ustawowego, stosuje się prawo polskie.> 

3. Jeżeli cudzoziemiec, który nabył wchodzącą w skład spadku nieruchomość na podstawie 

testamentu, nie uzyska zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych na 

podstawie wniosku złożonego w ciągu dwóch lat od dnia otwarcia spadku, prawo 

własności nieruchomości lub prawo użytkowania wieczystego nabywają osoby, które 

byłyby powołane do spadku z ustawy. 

3a. Jeżeli cudzoziemiec, który nabył nieruchomość na podstawie zapisu windykacyjnego, nie 

uzyska zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych na podstawie wniosku 

złożonego w ciągu dwóch lat od dnia otwarcia spadku, prawo własności nieruchomości lub 

prawo użytkowania wieczystego wchodzi do spadku. Stosuje się wtedy przepisy ust. 2 i 3, 

z tym że termin, o którym mowa w ust. 3, biegnie od chwili, gdy cudzoziemiec dowiedział 
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się o wejściu do spadku prawa własności nieruchomości lub prawa użytkowania 

wieczystego. 

4. Przepisy ust. 2-3a stosuje się odpowiednio do udziałów lub akcji spółki handlowej będącej 

właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

5. Przepisów ustawy nie stosuje się do funduszu inwestycyjnego zamkniętego oraz 

specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego stosującego zasady i ograniczenia 

inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu 

alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 157, z późn. zm.). 

 

Art. 8. 

1. Nie wymaga uzyskania zezwolenia, z zastrzeżeniem ust. 3: 

1)   nabycie samodzielnego lokalu mieszkalnego w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 

1994 r. o własności lokali; 

1a)  nabycie samodzielnego lokalu użytkowego o przeznaczeniu garażowym lub udziału w 

takim lokalu, jeżeli jest to związane z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych 

nabywcy lub właściciela nieruchomości lub samodzielnego lokalu mieszkalnego; 

2)   nabycie nieruchomości przez cudzoziemca zamieszkującego w Rzeczypospolitej 

Polskiej co najmniej 5 lat od udzielenia mu zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia 

na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej; 

3)   nabycie przez cudzoziemca będącego małżonkiem obywatela polskiego i 

zamieszkującego w Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej 2 lata od udzielenia mu 

zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii 

Europejskiej nieruchomości, które w wyniku nabycia stanowić będą wspólność 

ustawową małżonków; 

[4)   nabycie przez cudzoziemca nieruchomości, jeżeli w dniu nabycia jest uprawniony do 

dziedziczenia ustawowego po zbywcy nieruchomości, a zbywca nieruchomości jest jej 

właścicielem lub wieczystym użytkownikiem co najmniej 5 lat;] 

<4) nabycie przez cudzoziemca nieruchomości, jeżeli w dniu nabycia jest uprawniony 

do dziedziczenia ustawowego w rozumieniu prawa polskiego po zbywcy 

nieruchomości, a zbywca nieruchomości jest jej właścicielem lub wieczystym 

użytkownikiem co najmniej 5 lat;> 
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5)   nabycie przez podmiot, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 4, na jego cele statutowe, 

nieruchomości niezabudowanych, których łączna powierzchnia w całym kraju nie 

przekracza 0,4 ha na obszarze miast; 

6)   nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, będącego bankiem i jednocześnie 

wierzycielem hipotecznym, w trybie przejęcia nieruchomości na własność w wyniku 

bezskutecznej licytacji w postępowaniu egzekucyjnym; 

7)   nabycie lub objęcie przez bank będący osobą prawną określoną w art. 1 ust. 2 pkt 4 

akcji lub udziałów w spółce, o której mowa w art. 3e, w związku z dochodzeniem 

przez ten bank roszczeń wynikających z dokonanych czynności bankowych. 

2. Nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia przez cudzoziemców, będących obywatelami lub 

przedsiębiorcami państw - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym albo 

Konfederacji Szwajcarskiej, z wyjątkiem nabycia: 

1)   nieruchomości rolnych i leśnych, przez okres 12 lat od dnia przystąpienia 

Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej; 

2)   drugiego domu, przez okres 5 lat od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do 

Unii Europejskiej. 

2a. Nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia przez cudzoziemców, będących obywatelami 

państw - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym albo Konfederacji 

Szwajcarskiej w okresach określonych w ust. 2, w przypadku: 

1)   nabycia nieruchomości rolnych położonych: 

a)  w województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubuskim, opolskim, 

pomorskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim - po 

upływie 7 lat od dnia zawarcia umowy dzierżawy z datą pewną, jeżeli przez ten 

okres osobiście prowadzili na tej nieruchomości działalność rolniczą oraz legalnie 

zamieszkiwali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

b)  w województwach: lubelskim, łódzkim, małopolskim, mazowieckim, 

podkarpackim, podlaskim, śląskim, świętokrzyskim - po upływie 3 lat od dnia 

zawarcia umowy dzierżawy z datą pewną, jeżeli przez ten okres osobiście 

prowadzili na tej nieruchomości działalność rolniczą oraz legalnie zamieszkiwali na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

2)   nabycia drugiego domu: 

a)  jeżeli nabywca legalnie, nieprzerwanie zamieszkuje co najmniej 4 lata na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 
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b)  w celu wykonywania działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług 

turystycznych, przy czym zwolnienie to nie obejmuje obywateli Konfederacji 

Szwajcarskiej. 

2b. Obywatele państw - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym albo 

Konfederacji Szwajcarskiej, będący w dniu uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską 

członkostwa w Unii Europejskiej udziałowcami lub akcjonariuszami spółek handlowych z 

siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mogą do okresów dzierżawy, o których 

mowa w ust. 2a pkt 1, zaliczyć okres dzierżawy nieruchomości rolnej przez spółkę, jeżeli 

przez ten okres, będąc udziałowcami lub akcjonariuszami spółki, osobiście prowadzili na 

tej nieruchomości działalność rolniczą oraz legalnie zamieszkiwali na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Zwolnień, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się do nieruchomości położonych w strefie 

nadgranicznej oraz gruntów rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha. 

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych prowadzi rejestr nieruchomości, udziałów i 

akcji, nabytych lub objętych przez cudzoziemców bez zezwolenia w przypadkach 

określonych w ust. 1, 2 i 2a, oraz rejestr nieruchomości, udziałów i akcji nabytych lub 

objętych przez cudzoziemców na podstawie wymaganych zezwoleń, o których mowa w 

art. 1 ust. 1 oraz w art. 3e ust. 1 i 2. 

5. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, tryb postępowania i szczegółowe zasady 

prowadzenia rejestrów, o których mowa w ust. 4. 

 

[Art. 8a. 

1. Notariusz przesyła ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, w terminie 7 dni od 

dnia sporządzenia, wypis z aktu notarialnego, mocą którego cudzoziemiec nabył lub objął 

nieruchomość, udziały lub akcje w spółce, będącej właścicielem lub wieczystym 

użytkownikiem nieruchomości. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do sądu, jeżeli nabycie nieruchomości nastąpiło na 

podstawie prawomocnego orzeczenia oraz gdy nabycie lub objęcie udziałów lub akcji 

podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców.] 

 

<Art. 8a. 

1. Notariusz przesyła ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, w terminie 7 dni 

od dnia sporządzenia: 
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1) wypis aktu notarialnego oraz kopię umowy z podpisami notarialnie 

poświadczonymi, na mocy których cudzoziemiec nabył nieruchomość położoną na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub nabył lub objął udziały, akcje lub ogół 

praw i obowiązków w spółce handlowej będącej właścicielem lub wieczystym 

użytkownikiem nieruchomości położonych na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej; 

2) wypis aktu poświadczenia dziedziczenia wraz z wypisem protokołu dziedziczenia, 

jeżeli w akcie poświadczenia dziedziczenia stwierdzono dziedziczenie przez 

cudzoziemca, zaś w poprzedzającym go protokole dziedziczenia stawający złożyli 

oświadczenie o tym, że w skład spadku wchodzą własność lub wieczyste 

użytkowanie nieruchomości położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

lub udziały, akcje lub ogół praw i obowiązków w spółce handlowej będącej 

właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości położonych na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

3) odpis europejskiego poświadczenia spadkowego, jeżeli stwierdzono w nim 

dziedziczenie przez cudzoziemca, zaś w skład spadku wchodzą własność lub 

wieczyste użytkowanie nieruchomości położonych na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej lub udziały, akcje lub ogół praw i obowiązków w spółce handlowej będącej 

właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości położonych na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Sąd, w terminie określonym w ust. 1, przesyła ministrowi właściwemu do spraw 

wewnętrznych: 

1) odpis prawomocnego orzeczenia o stwierdzeniu nabycia spadku oraz odpis 

prawomocnego orzeczenia, na którego podstawie cudzoziemiec nabył 

nieruchomość położoną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub nabył lub 

objął udziały, akcje lub ogół praw i obowiązków w spółce handlowej, w tym odpis 

europejskiego poświadczenia spadkowego; 

2) kopie dokumentów złożonych do akt rejestrowych, z których wynika, że doszło do 

nabycia lub objęcia udziałów, akcji lub ogółu praw i obowiązków przez 

cudzoziemca w spółce handlowej będącej właścicielem lub wieczystym 

użytkownikiem nieruchomości położonych na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, a w szczególności kopie umów, orzeczeń sądowych, aktów poświadczenia 

dziedziczenia wraz z protokołami dziedziczenia, list wspólników, a w przypadku 
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gdy nabycie lub objęcie podlegają wpisowi do rejestru przedsiębiorców – także 

odpisy wydanych w tym przedmiocie postanowień. 

3. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do organów administracji publicznej, jeżeli 

nabycie nieruchomości położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nastąpiło 

na podstawie ostatecznej decyzji administracyjnej.> 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 6 lipca 1982 r. O KSIĘGACH WIECZYSTYCH I HIPOTECE (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 790, 996 i 1159) 

 

Art. 36
4
. 

1. Informacji z centralnej bazy danych ksiąg wieczystych udziela Centralna Informacja Ksiąg 

Wieczystych, zwana dalej "Centralną Informacją", z ekspozyturami przy wydziałach 

sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste. 

2. 
(10)

 Centralna Informacja wydaje na wniosek odpisy ksiąg wieczystych, wyciągi z ksiąg 

wieczystych oraz zaświadczenia o zamknięciu ksiąg wieczystych. 

3. Odpisy, wyciągi i zaświadczenia, o których mowa w ust. 2, wydawane przez Centralną 

Informację mają moc dokumentów wydawanych przez sąd. 

4. W przypadku złożenia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wniosku o wydanie 

dokumentów, o których mowa w ust. 2, Centralna Informacja umożliwia samodzielne 

wydrukowanie tych dokumentów za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. 

Wydruki tych dokumentów mają moc dokumentów wydawanych przez sąd, jeżeli 

posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi w centralnej bazie 

danych ksiąg wieczystych. 

5. 
(11)

 Centralna Informacja umożliwia, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, 

przeglądanie ksiąg wieczystych. 

6. 
(12)

 Każdy, kto zna numer księgi wieczystej, może bezpłatnie przeglądać księgę wieczystą 

za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. 

7. Wydruki treści wyświetlonych w trybie przeglądania księgi wieczystej nie posiadają mocy 

dokumentów wydawanych przez sąd. 
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8. Jeżeli jest to niezbędne do realizacji zadań ustawowych, o zgodę do Ministra 

Sprawiedliwości na wielokrotne, nieograniczone w czasie wyszukiwanie ksiąg 

wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych mogą wystąpić: 

1)   sądy; 

2)   prokuratura; 

<2a) minister właściwy do spraw wewnętrznych;> 

3)   organy kontroli skarbowej; 

4)   organy celne; 

5)   administracyjne organy egzekucyjne; 

6)   organy podatkowe; 

7)   komornicy sądowi; 

8)   Policja; 

9)   Najwyższa Izba Kontroli; 

10)  Straż Graniczna; 

11)  Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego; 

12)  Agencja Wywiadu; 

13)  Centralne Biuro Antykorupcyjne; 

14)  Służba Kontrwywiadu Wojskowego; 

15)  Służba Wywiadu Wojskowego; 

16)  Zakład Ubezpieczeń Społecznych; 

17)  Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa; 

18)  notariusze; 

19)  Agencja Nieruchomości Rolnych. 

9. O zgodę, o której mowa w ust. 8, może wystąpić także podmiot uprawniony do 

występowania w imieniu grupy podmiotów, o których mowa w ust. 8 pkt 1-8, 10 i 18. 

10. Minister Sprawiedliwości odmawia zgody na wielokrotne, nieograniczone w czasie 

wyszukiwanie ksiąg wieczystych, w drodze decyzji, jeżeli: 

1)   podmiot występujący o zgodę nie jest podmiotem wymienionym w ust. 8; 

2)   nie wykazano, że wielokrotne, nieograniczone w czasie wyszukiwanie ksiąg 

wieczystych jest niezbędne do realizacji zadań ustawowych; 

3)   nie istnieją warunki techniczne po stronie Centralnej Informacji. 
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11. Minister Sprawiedliwości cofa, w drodze decyzji, zgodę na wielokrotne, nieograniczone w 

czasie wyszukiwanie ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych, 

jeżeli wystąpiły przesłanki, o których mowa w ust. 10 pkt 1 i 3. 

12. Centralna Informacja, po otrzymaniu zgody, o której mowa w ust. 8, przez podmiot 

wymieniony w tym przepisie i na jego wniosek, umożliwia za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego wyszukanie ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg 

wieczystych. 

13. Minister Sprawiedliwości wyraża zgodę, w drodze decyzji, na wielokrotne, 

nieograniczone w czasie wyszukiwanie ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych 

ksiąg wieczystych, bez konieczności każdorazowego składania wniosku do Centralnej 

Informacji o wyszukanie ksiąg wieczystych przez podmiot wymieniony w ust. 8, jeżeli: 

1)   posiada on urządzenia lub systemy teleinformatyczne umożliwiające identyfikację 

osoby uzyskującej dane z centralnej bazy danych ksiąg wieczystych, zakresu danych 

oraz daty ich uzyskania; 

2)   posiada on zabezpieczenia techniczne i organizacyjne chroniące przed 

wykorzystaniem uzyskanych danych niezgodnie z celem; 

3)   jest to uzasadnione specyfiką i zakresem realizowanych zadań ustawowych; 

4)   po stronie Centralnej Informacji istnieją odpowiednie warunki techniczne. 

14. Minister Sprawiedliwości odmawia, w drodze decyzji, zgody na wielokrotne, 

nieograniczone w czasie wyszukiwanie ksiąg wieczystych, bez konieczności 

każdorazowego składania wniosku, jeżeli nie zostały spełnione przesłanki, o których 

mowa w ust. 13. 

15. Minister Sprawiedliwości cofa, w drodze decyzji, zgodę na wielokrotne, nieograniczone w 

czasie wyszukiwanie ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych, 

bez konieczności każdorazowego składania wniosku, jeżeli przestały istnieć przesłanki, o 

których mowa w ust. 13. 

16. 
(13)

 Centralna Informacja umożliwia organom prowadzącym kataster nieruchomości, dla 

nieruchomości z określonej miejscowości, gminy lub powiatu, w celu weryfikacji 

zgodności danych ewidencji gruntów i budynków z danymi zawartymi w księgach 

wieczystych bezpłatne pozyskiwanie, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, 

danych zawartych w dziale pierwszym i drugim ksiąg wieczystych, bez prawa 

udostępniania osobom trzecim. 

17. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia: 

javascript:void(0)
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1)   sposób funkcjonowania Centralnej Informacji oraz jej strukturę organizacyjną, 

2)   tryb składania wniosków i rodzaje dokumentów wydawanych przez Centralną 

Informację, 

3)   wzory wniosków składanych do Centralnej Informacji, w tym zakres danych we 

wniosku składanym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, 

4)   tryb postępowania z wnioskami i sposób pobierania od nich opłaty, 

5)   tryb przeglądania księgi wieczystej, 

6)   cechy dokumentów mających moc dokumentów wydawanych przez sąd, 

wydrukowanych samodzielnie oraz sposób i tryb ich weryfikacji z danymi 

zawartymi w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych, 

7)   warunki techniczne i organizacyjne wykonania decyzji, o której mowa w ust. 13, 

8)   tryb, sposób i kryteria wyszukiwania ksiąg wieczystych 

- uwzględniając zasadę jawności ksiąg wieczystych i powszechność dostępu do nich, 

szybkość postępowania, zakres danych zawartych we wniosku, konieczność 

zapewnienia możliwości weryfikacji samodzielnie wydrukowanego dokumentu z 

danymi zawartymi w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych oraz konieczność 

zapewnienia ochrony centralnej bazy danych ksiąg wieczystych przed 

nieuprawnionym dostępem osób trzecich, a także treść i strukturę księgi wieczystej. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 4 lutego 1991 r.  PRAWO O NOTARIACIE (Dz. U. z 2016 r. poz. 1796) 

 

[Art. 50. 

Notariusz odpowiada dyscyplinarnie za przewinienia zawodowe, w tym za oczywistą i rażącą 

obrazę przepisów prawnych, uchybienia powadze lub godności zawodu, jak również za 

niespełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia, o którym mowa w art. 19a, zgodnie 

z przepisami wydanymi na podstawie art. 19b oraz za niewykonanie obowiązku, o którym 

mowa w art. 71 § 8, i niewykonanie zobowiązania, o którym mowa w art. 71a § 5.] 

<Art. 50. 

Notariusz odpowiada dyscyplinarnie za przewinienia zawodowe, w tym za oczywistą i 

rażącą obrazę przepisów prawnych, uchybienia powadze lub godności zawodu, jak 
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również za niespełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia, o którym mowa w 

art. 19a, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 19b oraz za niewykonanie 

obowiązku, o którym mowa w art. 71 § 8, i niewykonanie zobowiązania, o którym mowa 

w art. 71a § 5, a także za niespełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 8a ust. 1 

ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 1061 i …).> 

 

Art. 52. 

[§ 1. Po upływie 3 lat od chwili czynu nie można wszcząć postępowania dyscyplinarnego, a w 

razie wszczęcia - ulega ono umorzeniu.] 

<§ 1. Po upływie 5 lat od chwili czynu nie można wszcząć postępowania 

dyscyplinarnego, a w razie wszczęcia  ulega ono umorzeniu.> 

§ 2. Jeżeli jednak czyn zawiera znamiona przestępstwa, przedawnienie dyscyplinarne nie 

może nastąpić wcześniej niż przedawnienie przewidziane w przepisach Kodeksu karnego. 

 

Art. 92. 

§ 1. Akt notarialny powinien zawierać: 

1)   dzień, miesiąc i rok sporządzenia aktu, a w razie potrzeby lub na żądanie strony - 

godzinę i minutę rozpoczęcia i podpisania aktu; 

2)   miejsce sporządzenia aktu; 

3)   imię, nazwisko i siedzibę kancelarii notariusza, a jeżeli akt sporządziła osoba 

wyznaczona do zastępstwa notariusza lub upoważniona do dokonywania czynności 

notarialnych - nadto imię i nazwisko tej osoby; 

4)   imiona, nazwiska, imiona rodziców i miejsce zamieszkania osób fizycznych, nazwę i 

siedzibę osób prawnych lub innych podmiotów biorących udział w akcie, imiona, 

nazwiska i miejsce zamieszkania osób działających w imieniu osób prawnych, ich 

przedstawicieli lub pełnomocników, a także innych osób obecnych przy sporządzaniu 

aktu; 

<4a) jeżeli obejmuje nabycie nieruchomości przez cudzoziemca lub objęcie lub 

nabycie przez niego udziałów, akcji lub ogółu praw i obowiązków w spółce 

handlowej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku 

osoby fizycznej - informację o jej obywatelstwie, a w przypadku podmiotu z 

siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – określenie lub oświadczenie, 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1554390&full=1
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czy podmiot ten jest cudzoziemcem w rozumieniu art. 1 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 

24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, wraz z 

uzasadnieniem;> 

5)   oświadczenia stron, z powołaniem się w razie potrzeby na okazane przy akcie 

dokumenty; 

6)   stwierdzenie, na żądanie stron, faktów i istotnych okoliczności, które zaszły przy 

spisywaniu aktu; 

7)   stwierdzenie, że akt został odczytany, przyjęty i podpisany; 

8)   podpisy biorących udział w akcie oraz osób obecnych przy sporządzaniu aktu; 

9)   podpis notariusza. 

§ 2. Jeżeli w akcie bierze udział osoba, która nie umie lub nie może pisać, notariusz 

stwierdza, że osoba ta aktu nie podpisała, i podaje, z jakich powodów. 

§ 3. Jeżeli akt notarialny dotyczy czynności prawnej, akt ten powinien zawierać treści istotne 

dla tej czynności. Ponadto akt notarialny powinien zawierać inne stwierdzenia, których 

potrzeba umieszczenia w akcie wynika z niniejszej ustawy, z przepisów szczególnych albo 

z woli stron. 

§ 4. Jeżeli akt notarialny zawiera przeniesienie, zmianę lub zrzeczenie się prawa ujawnionego 

w księdze wieczystej albo ustanowienie prawa, które może być ujawnione w księdze 

wieczystej bądź obejmuje czynność przenoszącą własność nieruchomości, chociażby dla 

tej nieruchomości nie była prowadzona księga wieczysta, notariusz sporządzający akt 

notarialny, nie później niż w dniu jego sporządzenia, składa wniosek o wpis w księdze 

wieczystej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie 

sądowe. Na żądanie strony czynności notarialnej, wniosek zawiera żądanie dokonania w 

księdze wieczystej także innego wpisu związanego z czynnością notarialną. 

§ 4
1
. Złożenie wniosku o wpis w księdze wieczystej przez notariusza za pośrednictwem 

systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe uważa się za złożenie 

wniosku przez stronę czynności notarialnej. 

§ 5. (uchylony). 

§ 6. Jeżeli akt notarialny w swej treści zawiera przeniesienie własności nieruchomości 

dokonane przez osobę, na rzecz której zostało przekształcone prawo użytkowania 

wieczystego w prawo własności nieruchomości na podstawie art. 1 ust. 1, 2 albo ust. 3 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo 

własności nieruchomości (Dz. U. z 2012 r. poz. 83 oraz z 2015 r. poz. 373 i 524), przed 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.990503:part=a1u1&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.990503:part=a1u2&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.990503:part=a1u3&full=1
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upływem 5 lat, licząc od dnia przekształcenia, notariusz, który sporządził ten akt, jest 

obowiązany przesłać z urzędu jego wypis organowi, który wydał decyzję o 

przekształceniu. 

§ 7. Jeżeli akt notarialny w swej treści zawiera przeniesienie własności nieruchomości lub 

prawa, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 23 października 2014 r. o 

odwróconym kredycie hipotecznym (Dz. U. z 2016 r. poz. 786), na których ustanowiono 

zabezpieczenie odwróconego kredytu hipotecznego ujawnione w księdze wieczystej, 

notariusz, który sporządził ten akt, jest obowiązany przesłać z urzędu jego wypis bankowi, 

którego prawo ujawniono w tej księdze wieczystej. 

§ 8. Jeżeli akt notarialny dotyczy umowy deweloperskiej, o której mowa w art. 3 pkt 5 ustawy 

z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu 

jednorodzinnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 555 i 996), a deweloper jest właścicielem lub 

wieczystym użytkownikiem nieruchomości, notariusz sporządzający akt notarialny składa 

wniosek o wpis w księdze wieczystej roszczenia nabywcy, o którym mowa w art. 23 ust. 2 

tej ustawy, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie 

sądowe. 

§ 9. Jeżeli akt notarialny dotyczy umowy deweloperskiej, o której mowa w art. 3 pkt 5 

ustawy, o której mowa w § 8, a deweloper nie jest właścicielem lub wieczystym 

użytkownikiem nieruchomości, notariusz sporządzający akt notarialny składa wniosek o 

wpis w księdze wieczystej roszczenia nabywcy, o którym mowa w art. 23 ust. 2 tej ustawy, 

za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, 

jeżeli deweloper przedłoży zgodę właściciela lub wieczystego użytkownika nieruchomości 

na wpis. W przypadku braku zgody notariusz poucza nabywcę o skutkach braku wpisu i o 

treści § 10. 

§ 10. Jeżeli przed przeniesieniem własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości, na 

której jest prowadzone albo planowane przedsięwzięcie deweloperskie, o którym mowa w 

art. 3 pkt 6 ustawy, o której mowa w § 8, deweloper zawierał dotyczące tego 

przedsięwzięcia deweloperskiego umowy deweloperskie, o których mowa w art. 3 pkt 5 tej 

ustawy, a roszczenia nabywców nie zostały wpisane do księgi wieczystej wskutek braku 

zgody, o której mowa w § 9, notariusz sporządzający akt notarialny przenoszący własność 

lub użytkowanie wieczyste nieruchomości na dewelopera obejmuje wnioskiem, o którym 

mowa w § 4, także żądanie wpisu w księdze wieczystej roszczeń nabywców lokali 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1536514:part=a4u2&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1525303:part=a3p5&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1525303:part=a23u2&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1525303:part=a3p5&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1525303:part=a23u2&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1525303:part=a3p6&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1525303:part=a3p5&full=1
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mieszkalnych lub domów jednorodzinnych wynikających z umów deweloperskich, chyba 

że wynikające z nich zobowiązania wygasły. 

 

Art. 95c. 

§ 1. Przystępując do spisania protokołu dziedziczenia notariusz poucza osoby biorące udział 

w spisywaniu protokołu o obowiązku ujawnienia wszelkich okoliczności objętych treścią 

protokołu oraz o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń. 

§ 2. W protokole dziedziczenia zamieszcza się w szczególności: 

1)   zgodne żądanie poświadczenia dziedziczenia złożone przez osoby biorące udział w 

spisywaniu protokołu; 

2)   oświadczenia o istnieniu lub nieistnieniu osób, które wyłączałyby znanych 

spadkobierców od dziedziczenia lub dziedziczyłyby wraz z nimi; 

3)   oświadczenia o znanych testamentach spadkodawcy lub braku takich testamentów; 

4)   oświadczenia, że w odniesieniu do spadku nie zostało uprzednio wydane 

postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku i nie toczy się postępowanie o 

stwierdzenie nabycia spadku ani nie został sporządzony akt poświadczenia 

dziedziczenia; 

5)   oświadczenia, czy w skład spadku wchodzi gospodarstwo rolne oraz który spośród 

spadkobierców powołanych do spadku z ustawy odpowiada warunkom 

przewidzianym do dziedziczenia gospodarstwa rolnego; 

6)   oświadczenia o obywatelstwie i miejscu zwykłego pobytu spadkodawcy w chwili 

śmierci; 

7)   oświadczenia, czy były składane oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku lub 

zapisu windykacyjnego, czy zostało wydane orzeczenie dotyczące niegodności 

spadkobiercy lub osoby, na której rzecz został uczyniony zapis windykacyjny, oraz 

czy były zawierane umowy z przyszłym spadkodawcą w przedmiocie zrzeczenia się 

dziedziczenia po nim; 

8)   wzmiankę o pouczeniu przez notariusza o odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych oświadczeń[.] <;> 

<9) oświadczenie odbierane w toku czynności o tym, czy w skład spadku wchodzą 

własność lub wieczyste użytkowanie nieruchomości położonych na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej lub udziały, akcje lub ogół praw i obowiązków w 

spółce handlowej będącej właścicielem lub wieczystym użytkownikiem 
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nieruchomości położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o ile nie 

zostało ono już złożone w toku wcześniejszych czynności – jeżeli w kręgu osób 

zainteresowanych znajduje się cudzoziemiec w rozumieniu art. 1 ust. 2 ustawy z 

dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.>  

§ 3. Jeżeli od dnia otwarcia spadku nie upłynęło sześć miesięcy, w protokole dziedziczenia 

należy zamieścić oświadczenia spadkobierców o prostym przyjęciu spadku lub przyjęciu 

spadku z dobrodziejstwem inwentarza albo o odrzuceniu spadku, chyba że oświadczenia 

tej treści zostały już przez spadkobierców uprzednio złożone. W takim przypadku należy 

zamieścić wzmiankę o dacie, miejscu i treści złożonych przez poszczególnych 

spadkobierców oświadczeń. Przepisy te stosuje się także do oświadczeń osób, na których 

rzecz spadkodawca uczynił zapisy windykacyjne. 

§ 4. Do protokołu dziedziczenia notariusz załącza: 

1)   odpis aktu zgonu spadkodawcy; 

2)   odpisy aktów stanu cywilnego osób powołanych do spadku z ustawy; 

2a)  projekt protokołu dziedziczenia oraz protokoły obejmujące oświadczenia o 

wyrażeniu zgody na spisanie protokołu dziedziczenia zgodnie z jego projektem, o ile 

zostały sporządzone lub spisane; 

3)   inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie praw do spadku. 

 

Art. 99. 

§ 1. Notariusz poświadcza na okazanym mu dokumencie datę, a na żądanie stron także 

godzinę i minutę okazania tego dokumentu. 

§ 2. W poświadczeniu notariusz wymienia imię, nazwisko i miejsce zamieszkania osoby, 

która dokument okazała. 

<§ 3. W poświadczeniu dokonanym na dokumencie obejmującym nabycie lub objęcie 

przez cudzoziemca udziałów, akcji lub ogółu praw i obowiązków w spółce handlowej 

z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej notariusz wymienia imię, 

nazwisko, miejsce zamieszkania osoby fizycznej i jej obywatelstwo, a w przypadku 

poświadczenia podpisów składanych przez osoby reprezentujące podmiot z siedzibą 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – ich oświadczenie co do posiadanego przez 

reprezentowany przez nich podmiot statusu cudzoziemca w rozumieniu art. 1 ust. 2 

pkt 4 ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez 

cudzoziemców. 
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§ 4. Przy dokonywaniu czynności poświadczenia na dokumencie, o którym mowa w § 3, 

notariusz sporządza kopię dokumentu.> 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 20 sierpnia 1997 r. O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 687, 996 i 1579) 

 

<Art. 19c. 

1. We wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców lub zmianę wpisu obejmującą 

nabycie lub objęcie udziałów, akcji lub ogółu praw i obowiązków oraz w przypadku 

złożenia do akt rejestrowych dokumentów w trybie art. 9 ust. 2, zawierających 

informacje o zmianach wspólników spółki, wnioskodawca zamieszcza oświadczenie, 

czy jest cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu 

nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016 r. poz. 1061 i …). 

2. W przypadku posiadania statusu cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 

1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców wnioskodawca we wniosku, 

o którym mowa w ust. 1, zamieszcza także oświadczenie, czy jest właścicielem lub 

wieczystym użytkownikiem nieruchomości położonych na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej.> 

 

 

 

 


