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Polemiki i refleksje
Aktualne zasady nabywania nieruchomoœci
przez cudzoziemców
Wprowadzenie
Zasady nabywania nieruchomoœci po³o¿onych w Polsce przez cudzoziemców zosta³y zmienione zasadniczo z chwil¹ wejœcia Polski do Unii
Europejskiej i podlegaj¹ dalszym modyfikacjom w zwi¹zku z implementowaniem prawa unijnego.
Na mocy art. 3 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy
o cudzoziemcach i ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw1 nadano
nowe brzmienie art. 1a ust. 2 pkt 3 oraz art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomoœci przez cudzoziemców, wprowadzaj¹c nowy podmiot – rezydenta d³ugoterminowego
Wspólnot Europejskich. Zosta³ on potraktowany jak cudzoziemiec maj¹cy
wiêzi z Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹. Jest to jedna z przes³anek ustawowych
1
Dz.U. Nr 94, poz. 788; patrz tak¿e G. B i e n i e k, S. K a l u s, Z. M a r m a j, E. M z y k,
Ustawa o gospodarce nieruchomoœciami, Komentarz, red. G. Bieniek, Warszawa 2005,
s. 13-16. Odrêbnoœæ ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomoœci przez
cudzoziemców zosta³a podkreœlona dyspozycj¹ art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami, Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.
Oznacza to, ¿e jest ona przepisem szczególnym i ma pierwszeñstwo przed innymi przepisami.
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uprawniaj¹ca do nabycia nieruchomoœci. Uznano go równie¿ za cudzoziemca, który mo¿e nabyæ nieruchomoœæ bez koniecznoœci uzyskania
zezwolenia, po spe³nieniu dodatkowych warunków ustawowych. Zgodnie ze znowelizowanym brzmieniem art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 13
czerwca 2003 r. o cudzoziemcach2, zezwolenia na pobyt rezydenta d³ugoterminowego WE udziela siê cudzoziemcowi przebywaj¹cemu legalnie
na terytorium RP przez co najmniej 5 lat, bezpoœrednio przed z³o¿eniem
wniosku, posiadaj¹cemu stabilne i regularne Ÿród³o dochodu, wystarczaj¹ce na utrzymanie jego i jego rodziny oraz na ubezpieczenia zdrowotne.
Decyzjê w sprawie udzielenia zezwolenia na osiedlenie siê lub zezwolenia
na pobyt rezydenta d³ugoterminowego WE wydaje wojewoda w³aœciwy
ze wzglêdu na miejsce zamierzonego pobytu cudzoziemca. Rezydent
otrzymuje kartê pobytu, która w okresie wa¿noœci (5 lat) potwierdza jego
to¿samoœæ podczas pobytu na terytorium RP. Uprawnia wraz z dokumentem podró¿y do wielokrotnego przekraczania granicy, bez koniecznoœci uzyskania wizy (art. 72 cyt. ustawy w zw. z art. 2 pkt 7 ustawy
z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP)3.
Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim4, na jego wniosek mo¿e mu byæ nadane obywatelstwo
polskie, je¿eli zamieszkuje co najmniej 5 lat lub pozostaje co najmniej 3
lata w zwi¹zku ma³¿eñskim z osob¹ posiadaj¹c¹ polskie obywatelstwo,
2
Dz.U. Nr 128, poz. 1175 z póŸn. zm.; zob. M. P a z d a n, Prawo prywatne miêdzynarodowe, wyd. 9 uaktual., Warszawa 2005, s. 90-91.
3
Dz.U. Nr 128, poz. 1176 z póŸn. zm.; patrz tak¿e M. P a z d a n, Cudzoziemiec
klientem polskiego notariusza, Rejent 2001, nr 7-8, s. 172-189; t e n ¿ e, Notariat a prawo
prywatne miêdzynarodowe (uwagi ogólne), Rejent 1995, nr 9, s. 197-209; t e n ¿ e, Notariat
po przyst¹pieniu Polski do Unii Europejskiej, Rejent 2002, nr 6, s. 28-38; A. O l e s z k o,
Stosowanie prawa obcego przez polskiego notariusza, [w:] II Kongres Notariuszy RP,
Referaty i Opracowania, Poznañ-Kluczbork 1999, s. 209 i nast.; E. D r o z d, Czynnoœci
notarialne z elementem zagranicznym w obrocie nieruchomoœciami, [w:] II Kongres
Notariuszy RP, Referaty i Opracowania, Poznañ-Kluczbork 1999, s. 7-30; R. S z t y k,
Czynnoœci notarialne w obrocie prywatnym miêdzynarodowym, Rejent 2001, nr 7-8,
s. 297-318; J. P a z d a n, Pe³nomocnictwo w prawie prywatnym miêdzynarodowym, Kraków 2003, s. 110 i nast.
4
Dz.U. z 2000 r. Nr 28, poz. 353 ze zm.; patrz S. R u d n i c k i, Nabywanie nieruchomoœci przez cudzoziemców, [w:] G. B i e n i e k, S. R u d n i c k i, Nieruchomoœci, Problematyka prawna, wyd. 2, Warszawa 2005, s. 171 i nast.
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je¿eli z³o¿y w okreœlonym terminie oœwiadczenie przed w³aœciwym organem i organ ten wyda decyzjê o przyjêciu oœwiadczenia. Wed³ug art.
2 pkt b Dyrektywy Rady 2003/109/WE z dnia 25 listopada 2003 r.
dotycz¹cej statusu obywateli pañstw trzecich bêd¹cych rezydentami
d³ugoterminowymi5, za rezydenta d³ugoterminowego uznaje siê obywatela
pañstwa trzeciego. Obywatelem pañstwa trzeciego, zgodnie z definicj¹
zawart¹ w art. 2 pkt a Dyrektywy Rady 2003/86/WE z dnia 22 wrzeœnia
2003 r. w sprawie prawa do ³¹czenia rodzin6, jest ka¿da osoba, która nie
jest obywatelem Unii w rozumieniu art. 17 ust. 1 TWE.
Doprecyzowanie definicji legalnej strefy nadgranicznej w znowelizowanym art. 12 ustawy z dnia 12 paŸdziernika 1990 r. o ochronie granicy
pañstwowej7 pozwoli na prawid³owe zakwalifikowanie czynnoœci dotycz¹cej nabywania nieruchomoœci przez cudzoziemca na jej obszarze.
Jednoczeœnie ustawodawca okreœli³ sposób i oznaczenie granic strefy
nadgranicznej przez jednostki zasadnicze podzia³u terytorialnego pañstwa.
Obrót prawny przy nabywaniu nieruchomoœci przez cudzoziemców
usprawni wejœcie w ¿ycie z dniem 14 sierpnia 2005 r. Konwencji znosz¹cej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzêdowych, sporz¹dzonej w Hadze w dniu 1 paŸdziernika 1961 r.8 Ma ona zastosowanie
do publicznych dokumentów sporz¹dzonych na terytorium umawiaj¹cego
siê pañstwa i przeznaczonych do przed³o¿enia na terytorium innego pañstwa5
Dz.Urz. UE L 016 z 23.01.2004. Stosownie do art. 17 ust. 1, obywatelem Unii jest
ka¿da osoba bêd¹ca obywatelem pañstwa cz³onkowskiego. Obywatelstwo Unii uzupe³nia
obywatelstwo krajowe, ale nie zastêpuje go. Obywatele Unii korzystaj¹ z praw i podlegaj¹
obowi¹zkom przewidzianym w Traktacie; bli¿ej I.C. K a m i ñ s k i, Unia europejska, Podstawowe akty prawne, wyd. 2, Warszawa 2005, s. 65 i nast.
6
Dz.Urz. UE L 251 z 3.10.2003.; patrz tak¿e Z. T r u s z k i e w i c z, Ustawa o nabywaniu nieruchomoœci przez cudzoziemców z komentarzem, Kraków 1996, s. 121 i nast.;
zob. J. S k o c z y l a s, Cywilnoprawny obrót nieruchomoœciami przez cudzoziemców (po
wejœciu Polski do Unii Europejskiej), Warszawa 2004, s. 32 i nast.
7
Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o Stra¿y Granicznej oraz
niektórych innych ustaw, Dz.U. Nr 90, poz. 757.
8
Ustawa z dnia 22 lipca 2004 r. o ratyfikacji Konwencji znosz¹cej wymóg legalizacji
zagranicznych dokumentów urzêdowych sporz¹dzonej w Hadze dnia 5 paŸdziernika 1961 r.
Dz.U. Nr 194, poz. 1980 upowa¿ni³a Prezydenta RP do ratyfikacji umowy. Dokument
ratyfikacyjny zosta³ podpisany w dniu 15 paŸdziernika 2004 r. i z³o¿ony depozytariuszowi,
którym jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych Królestwa Niderlandów. Depozytariusz
konwencji poinformowa³ rz¹d polski, ¿e wchodzi ona w ¿ycie w stosunku do naszego kraju
z dniem 14 sierpnia 2005 r.
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strony konwencji (art. 1). W rozumieniu konwencji dokumentami publicznymi s¹ dokumenty tam wymienione, w tym akty notarialne, a tak¿e
dokumenty, na których znajduj¹ siê notarialne poœwiadczenia autentycznoœci podpisu. Zgodnie z dyspozycj¹ art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 14
kwietnia 2000 r. o umowach miêdzynarodowych9, konwencja wraz
z dotycz¹cym jej oœwiadczeniem rz¹dowym zosta³y og³oszone w Dzienniku Ustaw z dnia 24 czerwca 2005 r. Nr 112, poz. 938 i 939. Od chwili
wejœcia jej w ¿ycie w miejsce legalizacji zostaje wprowadzone do³¹czone
do dokumentów (allonge) lub umieszczone na samym dokumencie jednolite poœwiadczenie zwane apostille. Jest ono sporz¹dzane wed³ug okreœlonego w konwencji wzoru przez w³aœciw¹ w³adzê lub organ wyznaczony przez pañstwo-stronê konwencji. Organem tym w Rzeczypospolitej
Polskiej jest minister w³aœciwy do spraw zagranicznych, czyli Minister
Spraw Zagranicznych. Nale¿y przypomnieæ, ¿e apostille opatrzone numerem i zarejestrowane potwierdza autentycznoœæ podpisu, charakter,
w jakim dzia³a³a osoba podpisuj¹ca dokument, a tak¿e to¿samoœæ pieczêci.
Ponadto na wniosek zainteresowanych w³adza, która wyda³a apostille,
ma obowi¹zek sprawdzenia, czy dane zawarte w poœwiadczeniu odpowiadaj¹ danym w prowadzonym przez ni¹ rejestrze lub kartotece10. Zagraniczne dokumenty publiczne, które uzyska³y klauzule poœwiadczeniowe wed³ug zasad obowi¹zuj¹cych przed wejœciem w ¿ycie konwencji,
mog¹ byæ nadal honorowane w obrocie prywatnym miêdzynarodowym,
zgodnie z art. 9 konwencji, nak³adaj¹cym na ka¿de umawiaj¹ce siê pañstwo
obowi¹zek podjêcia tylko niezbêdnego dzia³ania dla zapobie¿enia dokonywania przez urzêdników dyplomatycznych i konsularnych legalizacji
dokumentów w przypadkach, w których konwencja znosi ten wymóg.
Wedle art. 91 ust. 1 Konstytucji RP, umowa miêdzynarodowa stanowi
czêœæ krajowego porz¹dku prawnego i jest bezpoœrednio stosowana.

9

Dz.U. Nr 39, poz. 443 ze zm.
Bli¿ej R. S z t y k, Miêdzynarodowy prywatny obrót prawny w œwietle konwencji
haskiej, [w:] Rozprawy prawnicze, Ksiêga pami¹tkowa Profesora Maksymiliana Pazdana,
pod redakcj¹ L. Ogieg³y, W. Popio³ka i M. Szpunara, Kraków 2005, s. 335 i powo³ana
tam literatura; P. C z u b i k, Konwencja haska o zniesieniu wymogu uwierzytelniania zagranicznych dokumentów publicznych, Bydgoszcz-Kraków 2004, s. 19 i nast.
10
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Ustaw¹ z dnia 17 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy o op³acie skarbowej11 ustalono op³atê skarbow¹ od wydania apostille w wysokoœci
60 z³.
Przyst¹pienie Polski z dniem 14 kwietnia 2005 r. do Konwencji rzymskiej o prawie w³aœciwym dla zobowi¹zañ umownych z 1980 r. zwiêkszy
mo¿liwoœæ samodzielnoœci w wyborze prawa w³aœciwego dla wzajemnych stosunków zobowi¹zaniowych, zmniejszaj¹c ryzyko w prywatnym
obrocie miêdzynarodowym. Konwencja rzymska okreœla prawo w³aœciwe w zakresie zobowi¹zañ umownych, z wy³¹czeniem stanu cywilnego
i zdolnoœci prawnej, testamentów, dziedziczenia, maj¹tkowych stosunków rodzinnych wraz z zobowi¹zaniami alimentacyjnymi, zobowi¹zañ
z czeków i weksli, klauzul arbitra¿owych, tworzenia trustów oraz reprezentowania stowarzyszeñ i osób prawnych, postêpowania dowodowego,
umów ubezpieczenia w zakresie ryzyka. Mimo tych ograniczeñ przewiduje swobodê wyboru prawa w³aœciwego dla umowy i s¹du do rozpoznawania spraw. Wybór ten mo¿e byæ w ka¿dej chwili zmieniony. Konwencja nie jest czêœci¹ prawa wspólnotowego, jednak¿e protoko³y do niej
sporz¹dzone pozwalaj¹ na stosowanie jej przez Europejski Trybuna³ Sprawiedliwoœci. Aktualnie jest konkurencyjna wobec dyspozycji art. 25 § 1
prawa prywatnego miêdzynarodowego. Zagadnienia te s¹ równie¿ uregulowane Rozporz¹dzeniem Rady 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r.
o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeñ w sprawach cywilnych i handlowych.
Pozytywnie nale¿y oceniæ prace konsultacyjne podjête przez Komisjê
Kodyfikacyjn¹ Prawa Cywilnego nad roboczymi projektami nowego prywatnego prawa miêdzynarodowego i przepisami z zakresu miêdzynarodowego postêpowania cywilnego, przy udziale licznego grona przedstawicieli nauki i praktyki. Zawarte tam pogl¹dy i wnioski przedstawiaj¹
stanowiska autorów, a tak¿e, miêdzy innymi, œrodowiska notarialnego.
Dotyczy to w szczególnoœci ustawowego przymusu formy aktu notarialnego przy sporz¹dzaniu czynnoœci przez zagranicznych notariuszy,
dotycz¹cych przeniesienia w³asnoœci nieruchomoœci po³o¿onych w Polsce. Ten niezwykle z³o¿ony problem by³ wielokrotnie omawiany w lite11

Ustawa wchodzi w ¿ycie z dniem 14 sierpnia 2005 r. Proces legislacyjny nie zosta³
zakoñczony. Ustawa zosta³a przekazana do Senatu, zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu.
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raturze i jest przedmiotem bie¿¹cego orzecznictwa S¹du Najwy¿szego.
Wyrazem tego jest postanowienie z dnia 8 stycznia 2004 r. I CK 39/03,
w którym SN stwierdza, ¿e sporz¹dzona za granic¹ w formie przewidzianej przez prawo miejscowe umowa sprzeda¿y nieruchomoœci po³o¿onej w Polsce stanowi podstawê przeniesienia prawa w³asnoœci w ksiêdze
wieczystej12. Stanowisko to znajduje uzasadnienie w brzmieniu art. 12
p.p.m., zgodnie z zasad¹, ¿e forma czynnoœci prawnej podlega prawu
w³aœciwemu dla tej czynnoœci locus regit actum i wystarczy zachowanie
formy przewidzianej przez prawo pañstwa, w którym zostaje dokonana.
Zasada ta zosta³a doprecyzowana w propozycji roboczej art. 21 projektu
nowego prawa prywatnego miêdzynarodowego, ale nie zmieni³a samej
istoty tej instytucji. Nale¿y ponownie rozwa¿yæ stosowanie zasady locus
rei sitae, czyli prawa w³aœciwego dla miejsca po³o¿enia nieruchomoœci,
a zatem formy aktu notarialnego. Sytuacja jest niezwykle trudna, poniewa¿ dalsze pañstwa cz³onkowskie rezygnuj¹ z przymusu formy aktu
notarialnego obowi¹zuj¹cego przy przeniesieniu w³asnoœci nieruchomoœci
(po Austrii i Czechach odst¹pi³a od niej tak¿e S³owacja). W tych warunkach w doktrynie przyjmuje siê zasadê, ¿e nale¿y stosowaæ formê zbli¿on¹
do aktu notarialnego obowi¹zuj¹cego w danym pañstwie. Pamiêtaæ jednak
nale¿y, ¿e akt notarialny sporz¹dzony za granic¹ nie jest relewantny
w stosunku do polskiego aktu notarialnego. Ró¿nice s¹ niekiedy znaczne.
Uwa¿am, ¿e nale¿y stworzyæ wy³¹cznoœæ sporz¹dzania umów przeniesienia w³asnoœci nieruchomoœci po³o¿onych w Polsce przez notariusza
polskiego (lex causa). Jest to stosowane w nielicznych krajach pañstw
cz³onkowskich (Niderlandy) i wprowadzenie do naszego ustawodawstwa
mo¿e spowodowaæ odpowiedni¹ reakcjê w innych pañstwach. Osobny
problem stanowi kwestia stworzenia odpowiedniego statusu notariusza
jako podmiotu uprawnionego do korzystania z pomocy resortu sprawiedliwoœci przy czynnoœciach notarialnych. Mo¿e to nast¹piæ jedynie wówczas, gdy zostan¹ zmodyfikowane przepisy miêdzynarodowego postêpowania cywilnego.

12
Biuletyn S¹du Najwy¿szego 2004, nr 6, a tak¿e Monitor Prawniczy 2004, nr 21,
s. 990; nadto J. G ó r e c k i, Zasada locus regit actum a prawo w³aœciwe dla formy umów,
[w:] Rozprawy prawnicze, Ksiêga pami¹tkowa Profesora Maksymiliana Pazdana..., s. 97
i nast.
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Realizacja ustawy o nabywaniu nieruchomoœci
Wszelkie badania empiryczne, oceniaj¹ce skalê zainteresowañ cudzoziemców nabyciem nieruchomoœci, musz¹ uwzglêdniæ okres przedakcesyjny, czyli do 1 maja 2004 r. i po tej dacie. Dopiero z up³ywem czasu
bêdzie mo¿na dokonaæ dog³êbnej analizy tego zjawiska. Sprawozdanie Ministra
Spraw Wewnêtrznych i Administracji z realizacji w 2004 r. ustawy z dnia
24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomoœci przez cudzoziemców13
potwierdza, ¿e w roku ubieg³ym sporz¹dzono wiêcej umów nabycia
nieruchomoœci przez cudzoziemców, jednak¿e nabyli oni o 17% mniej
powierzchni nieruchomoœci. Sporz¹dzono ³¹cznie 1232 umowy wobec
796 w roku poprzednim. Iloœæ transakcji kszta³tuje siê poni¿ej œredniego
poziomu w stosunku do innych pañstw europejskich14. Najwiêksze zainteresowanie wystêpuje przy nabywaniu nieruchomoœci po³o¿onych na
terenie województwa dolnoœl¹skiego (390 ha), mazowieckiego (353 ha),
wielkopolskiego (343 ha) oraz œl¹skiego (297 ha), a dopiero w dalszej
kolejnoœci na terenie województwa opolskiego15. Podobnie sytuacja przedstawia siê przy nabywaniu lokali mieszkalnych i u¿ytkowych.
W wiêkszym zakresie ni¿ oczekiwano wystêpuje zainteresowanie cudzoziemców nabywaniem zabudowañ gospodarstw rolnych, tzw. siedlisk, z przeznaczeniem na zamieszkanie lub na budynki rekreacyjne.
W praktyce wystêpuj¹ trudnoœci w okreœleniu tego przedmiotu wobec
braku definicji ustawowej „siedliska”. Siedlisko jest zbli¿one do dzia³ki
13
Sprawozdanie zosta³o sporz¹dzone w marcu 2005 r. i przed³o¿one Sejmowi na
podstawie art. 4 ustawy. Zawiera ono szczegó³ow¹ informacjê z uwzglêdnieniem dwóch
okresów obowi¹zywania przepisów, z podzia³em na okres od 1 stycznia do 30 kwietnia
i od dnia 1 maja 31 grudnia 2004 r.
14
Bli¿ej A. S t e f a ñ s k a, Wiêcej transakcji i mniej hektarów, Rzeczpospolita z dnia
3 czerwca 2005 r., nr 128.
15
JOM, Obcy nie chc¹ polskiej ziemi, Nowa Trybuna Opolska z dnia 9 czerwca 2005 r.,
nr 133. Z informacji zamieszczonej tam wynika, ¿e od chwili wejœcia Polski do Unii
Europejskiej na OpolszczyŸnie, w województwie œl¹skim i ma³opolskim nie sporz¹dzono
¿adnej umowy sprzeda¿y cudzoziemcowi nieruchomoœci z zasobówAgencji Nieruchomoœci
Rolnych. Cudzoziemcy w tych województwach nie wykazali zainteresowania w nabyciu
takich nieruchomoœci. Na OpolszczyŸnie cudzoziemcy prowadz¹ gospodarstwa rolne na
nieruchomoœciach dzier¿awionych od Agencji. Ogólnie prowadzi je 10 cudzoziemców,
w tym g³ównie Holendrzy, Niemcy oraz jeden Irlandczyk. S¹ to samodzielni dzier¿awcy
albo wspólnicy spó³ek prawa handlowego.
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zabudowanej budynkami i zabudowaniami gospodarczymi zwi¹zanymi
z nieruchomoœci¹ roln¹, niepodlegaj¹c¹ tym rygorom16.
Znaczn¹ czêœæ nieruchomoœci bez wymaganego zezwolenia nabywaj¹
cudzoziemcy uprawnieni do dziedziczenia ustawowego po zbywcy nieruchomoœci, je¿eli zbywca jest jej w³aœcicielem lub u¿ytkownikiem wieczystym co najmniej 5 lat (art. 8 pkt 1 ustawy). Przeniesienie w³asnoœci
nieruchomoœci na spadkobierców ustawowych ma istotne znaczenie
w regulowaniu spraw maj¹tkowych za ¿ycia spadkodawców. W 2004 r.
sporz¹dzono ³¹cznie 207 tego rodzaju umów, w tym dla nieruchomoœci
po³o¿onych na terenie województwa opolskiego – 62, œl¹skiego – 49
i ma³opolskiego – 31. Przeniesienie w³asnoœci nastêpuje zwykle w formie
umowy darowizny i dzia³u spadku, w sytuacji gdy cudzoziemiec by³
jednym ze spadkobierców. Nabywcami byli w wiêkszoœci cudzoziemcy
polskiego pochodzenia zamieszkali w Niemczech (163 osoby), Austrii
(20), Wielkiej Brytanii (8) i Szwecji (7).
Obywatele Niemiec, Austrii, Holandii i W³och wykazuj¹ najwiêksze
zainteresowanie kapita³owe przy nabywaniu nieruchomoœci, a ich firmy
(tak¿e luksemburskie) s¹ najaktywniejsze.Aktualnie liczba wydanych przez
MSWiA zezwoleñ dotyczy tylko podmiotów niezwolnionych ustawowo
z obowi¹zku ich uzyskania.
W 2004 r. wydano 1364 zezwoleñ, w tym 165 na nabycie nieruchomoœci o ³¹cznej powierzchni 2692 ha. Osoby fizyczne otrzyma³y 446
zezwoleñ na nabycie nieruchomoœci o powierzchni 232 ha, natomiast
osoby prawne 619 zezwoleñ na nabycie nieruchomoœci o powierzchni
2549 ha. Tylko 279 zezwoleñ dotyczy³o nieruchomoœci rolnych i leœnych
o powierzchni 762 ha. W tej grupie 147 zezwoleñ wydano osobom
fizycznym na nieruchomoœci o powierzchni 174 ha oraz 132 zezwolenia
osobom prawnym, na nieruchomoœci o powierzchni 587 ha.
W tym samym okresie wydano 126 zezwoleñ na nabycie lokali
u¿ytkowych oraz lokali mieszkalnych po³o¿onych w strefie nadgranicznej
16

A. S i e l a n k o, Nie ma ju¿ gazdówek, Rzeczpospolita z dnia 24 maja 2004 r., nr
120. Siedlisko w jêzyku polskim oznacza miejsce, teren czyjegoœ zamieszkania, osiedlenia,
mieszkania, domu, czy te¿ siedziby; bli¿ej Uniwersalny s³ownik jêzyka polskiego, red.
S. Dubisz, t. IV, R-V, Warszawa 2003, s. 339; ponadto K. M i l e w s k a, przy wspó³pracy
A. W i e l o p o l s k i e j, P³acisz i masz, Transakcje w wybranych krajach UE, Rzeczpospolita z dnia 4 maja 2004 r., nr 103.
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o ³¹cznej powierzchni 65 734 m2. Generalnie podmioty z Europejskiego
Obszaru Gospodarczego s¹ zwolnione z obowi¹zku ubiegania siê o zezwolenie na nabycie lokalu mieszkalnego wraz z udzia³em w nieruchomoœci gruntowej, w tym równie¿ po³o¿onego w strefie nadgranicznej.
Wydano tak¿e 173 zezwolenia na nabycie udzia³ów i akcji w spó³kach
kapita³owych bêd¹cych w³aœcicielem lub u¿ytkownikiem wieczystym
nieruchomoœci, z tego 172 dotyczy³y nieruchomoœci o obszarze 7587 ha,
a 1 zezwolenie nabycia udzia³ów w spó³ce bêd¹cej w³aœcicielem lokalu.
Zezwolenia te otrzyma³o 38 osób fizycznych dla nieruchomoœci o powierzchni 182 ha oraz 134 osoby prawne dla nieruchomoœci o powierzchni 7405 ha. Tylko 20 zezwoleñ dotyczy³o nieruchomoœci rolnych o ³¹cznej
powierzchni 1337 ha.
Dla pe³nego obrazu nabywania nieruchomoœci przez cudzoziemców
nale¿y równie¿ przedstawiæ ich nabycie bez ustawowego obowi¹zku
uzyskania zezwolenia. W tym trybie nabyli oni prawo w³asnoœci nieruchomoœci lub u¿ytkowania wieczystego 1437 nieruchomoœci gruntowych
o ³¹cznej powierzchni 1412 ha, w tym osoby fizyczne 699 nieruchomoœci
o powierzchni 129 ha i osoby prawne 738 nieruchomoœci o powierzchni
1282 ha. Podmioty te naby³y tak¿e 1075 lokali o powierzchni 101 662
m2, w tym osoby fizyczne 979 lokali o powierzchni 57 872 m2, zaœ osoby
prawne 96 lokali o powierzchni 43 790 m2. Cudzoziemcy nabyli tak¿e na
tych zasadach 96 nieruchomoœci rolnych o powierzchni 47 ha, w tym
osoby fizyczne 86 nieruchomoœci o powierzchni 20 ha, a osoby prawne
10 nieruchomoœci o powierzchni 27 ha. £¹cznie cudzoziemcy w 2004 r.
nabyli 2554 nieruchomoœci gruntowych o powierzchni 2684 ha, w tym
nieruchomoœci rolne o powierzchni 130 ha oraz 1232 lokale o powierzchni
253 674 m2.
Na mocy znowelizowanego art. 8 ust. 2 i ust. 2a ustawy z dnia 24
marca 1920 r., z dniem 1 maja 2004 r. zwolniono z obowi¹zku ubiegania
siê o uzyskanie zezwolenia obywateli i przedsiêbiorców pañstw cz³onkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W roku 200417 spo17

Na zasadzie art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomoœci
przez cudzoziemców, Dz.U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 ze zm., Dz.U. z 2005 r. Nr 94,
poz. 788, minister w³aœciwy do spraw wewnêtrznych prowadzi rejestr nieruchomoœci,
udzia³ów i akcji nabytych lub objêtych przez cudzoziemców bez zezwolenia oraz na podstawie
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rz¹dzono 1619 transakcji, w których podmioty te skorzysta³y z dobrodziejstwa ww. przepisu. W praktyce wystêpowa³y kontrowersje w przedmiocie
zdefiniowania przedsiêbiorcy unijnego. Nale¿y w zwi¹zku z tym przypomnieæ, ¿e obecnie w doktrynie uznaje siê za niego spó³ki kapita³owe
maj¹ce siedzibê na terytorium pañstwa cz³onkowskiego EOG, niezale¿nie
od tego, jaka jest struktura kapita³owa spó³ki. Oznacza to, ¿e ka¿da spó³ka
maj¹ca siedzibê na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada przymiot
przedsiêbiorcy unijnego. Zarejestrowano 1610 transakcji nabycia nieruchomoœci przez te podmioty, o powierzchni 1347 ha (art. 8 ust. 2 ustawy).
Sporz¹dzono zaledwie 9 transakcji nieruchomoœci dotycz¹cych „drugiego
domu”, o ³¹cznej powierzchni 6,14 ha. Okreœlenie drugiego domu wywo³ywa³o pocz¹tkowo trudnoœci interpretacyjne wobec nieprecyzyjnoœci
jego definicji legalnej, zawartej w art. 1 ust. 5 ustawy. Przewiduje ona,
¿e nabycie drugiego domu stanowi nabycie przez cudzoziemca nieruchomoœci przeznaczonej pod zabudowê mieszkaniow¹ lub na cele rekreacyjnomieszkaniowe, która nie bêdzie stanowiæ sta³ego miejsca jego zamieszkania.
Nie dotyczy to nabycia samodzielnego lokalu mieszkalnego wymienionego
w ustawie z dnia 24 czerwca 1964 r. o w³asnoœci lokali. Problem ten by³
przedmiotem licznych publikacji, w których dokonano prawid³owej wyk³adni
drugiego domu w granicach definicji ustawowej.
Od szeregu lat obserwuje siê znaczne zainteresowanie nieruchomoœciami po³o¿onymi na obszarach regionu Mazowsza, Wielkopolski, Œl¹ska, Pomorza Zachodniego, Warmii i Mazur.
Nie wyst¹pi³ ¿aden przypadek nabycia nieruchomoœci przez cudzoziemca bêd¹cego bankiem i jednoczeœnie wierzycielem hipotecznym w trybie
przejêcia nieruchomoœci na w³asnoœæ z powodu bezskutecznej licytacji
w postêpowaniu egzekucyjnym wzglêdnie akcji lub udzia³ów w spó³ce

wymaganych zezwoleñ. Zgodnie z art. 8 lit. a ust. 1 ustawy, notariusz przesy³a temu
ministrowi w terminie 7 dni od dnia sporz¹dzenia umowy wypis aktu notarialnego, moc¹
którego cudzoziemiec naby³ te prawa. Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 23 listopada
2004 r. w sprawie trybu postêpowania i szczegó³owych zasad prowadzenia rejestrów nieruchomoœci, udzia³ów i akcji nabytych lub objêtych przez cudzoziemców, Dz.U. Nr 255,
poz. 2553, w § 6 okreœla dane podlegaj¹ce wpisowi. Powinny one wynikaæ z akt notarialnych. W razie ich braku istnieje potrzeba uzupe³nienia w drodze wyjaœnieñ, a nawet
sporz¹dzenie protoko³u na zasadzie art. 80 § 4 pr. o not., je¿eli braki s¹ nastêpstwem
niespe³nienia wymogów ustawowych.
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bêd¹cej w³aœcicielem lub u¿ytkownikiem wieczystym nieruchomoœci (art.
8 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy).

Legalnoœæ nabycia
W analizowanym okresie ujawniono 28 transakcji, które nie spe³nia³y
wymogów ustawowych. W wyniku podjêtych przez MSWiA dzia³añ spowodowano doprowadzenie do stanu zgodnego z prawem w 10 sprawach,
w 4 sprawach stwierdzono zgodnoœæ postêpowania z przepisami, zaœ
w pozosta³ych 14 prowadzone jest postêpowanie wyjaœniaj¹ce.
Na podstawie danych z rejestru ustalono tak¿e, ¿e w 13 umowach
sporz¹dzonych w formie aktu notarialnego naruszono obowi¹zuj¹ce
przepisy. W wyniku poinformowania notariuszy o tym fakcie w 6 sprawach doprowadzono do stanu zgodnego z przepisami poprzez odst¹pienie
stron od zawartej umowy, zaœ w 7 pozosta³ych prowadzone jest postêpowanie wyjaœniaj¹ce. Sprawy, w których doprowadzono do zgodnoœci
z przepisami ustawy dotyczy³y nabycia lokali i nieruchomoœci rolnych
o powierzchni przekraczaj¹cej 1 ha, nabycia na zasadach wspólnoœci ustawowej ma³¿eñskiej lokalu u¿ytkowego i nieruchomoœci gruntowej bez
wymaganego zezwolenia dla obojga ma³¿onków. W jednym przypadku
nast¹pi³o nabycie drugiego domu przez obywatela Europejskiego Obszaru
Gospodarczego z naruszeniem postanowienia art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy
z dnia 24 marca 1920 r. Na podstawie pozwów MSWiA w 9 przypadkach
orzeczenia s¹dowe18 stwierdzi³y niewa¿noœæ umów nabycia w³asnoœci nieruchomoœci z powodu z³amania przepisów.
Warto podkreœliæ, ¿e w tym czasie wp³ynê³o do rejestru 3645 dokumentów, z czego 243 nie podlega³y obowi¹zkowi wpisania. Dotyczy³y
one tak¿e wypisów aktów notarialnych, zw³aszcza zawieraj¹cych przedwstêpne umowy sprzeda¿y przez osoby fizyczne posiadaj¹ce obywatelstwo polskie, a tak¿e przez cudzoziemców jako osoby zbywaj¹ce. Nie
wziêto pod uwagê, ¿e przepisy ustawy reguluj¹ wy³¹cznie nabywanie
nieruchomoœci przez cudzoziemców i nie obejmuj¹ umów, których
18
Patrz Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 26
kwietnia 2004 r. w sprawie szczegó³owych informacji oraz rodzajów dokumentów, jakie
obowi¹zany jest przedstawiæ cudzoziemiec ubiegaj¹cy siê o wydanie zezwolenia na nabycie
nieruchomoœci, Dz.U. Nr 96, poz. 925.
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cudzoziemcy s¹ stron¹ zbywaj¹c¹. Nadsy³ane by³y równie¿ dokumenty
wymagaj¹ce dodatkowego wyjaœnienia, poniewa¿ nie zawiera³y niezbêdnych informacji warunkuj¹cych poprawny wpis do rejestru. Spostrze¿enie to odnosi siê tak¿e do wypisów aktów notarialnych, w których nie
okreœlono obywatelstwa nabywcy albo kraju pochodzenia zagranicznego
cudzoziemca. Prawodawca dostrzeg³ potrzebê ustawowego unormowania tego problemu i w projekcie ustawy, przedstawionym w formie
jednolitego tekstu z dnia 9 marca 2005 r. o zmianie ustawy – Kodeks
cywilny i ustawy o ksiêgach wieczystych i hipotece oraz o zmianie
niektórych innych ustaw (druk nr 3433), przewidzia³ nowelizacjê art. 92
§ 1 pkt 4 i 5 pr. o not.19 Rozszerzy³ tak¿e katalog sk³adników aktu notarialnego o obywatelstwo stron umowy, alternatywne wymienienie
w miejsce nazwy osoby prawnej jej firmy oraz wskazanie jej adresu.
Przewidziano nadto, ¿e przy oœwiadczeniu stron, z powo³aniem siê w razie
potrzeby na okazane przy akcie dokumenty w przypadku cudzoziemców,
w rozumieniu art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu
nieruchomoœci przez cudzoziemców, nale¿y zamieœciæ tak¿e oœwiadczenie o obywatelstwie albo kraju siedziby cudzoziemca lub cudzoziemców,
o których mowa w art. 1 ust. 3 ustawy20.
Krytycznie nale¿y odnieœæ siê do koniecznoœci spe³nienia wymogu
przewidzianego w § 4 ust. 2 rozporz¹dzenia Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 26 kwietnia 2004 r. o uprzednim obowi¹zku
przed³o¿enia do wniosku o uzyskanie zezwolenia na nabycie nieruchomoœci rolnej oœwiadczenia Agencji Nieruchomoœci Rolnych, ¿e nie skorzysta³a ona i nie zamierza skorzystaæ z przys³uguj¹cych jej uprawnieñ
z mocy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kszta³towaniu ustroju rolnego21, zwi¹zanych z prawem pierwokupu (art. 3 ust. 4) lub nabyciem

19

Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, Dz.U. z 2002 r. Nr 42, poz.
369 z póŸn. zm.; tak¿e A. O l e s z k o, Ustrój polskiego notariatu, Kraków 1999, s. 184
i nast. oraz powo³ana tam literatura; A. B e r e z a, Nabycie „drugiego domu” przez cudzoziemców w œwietle prawa polskiego, Rejent 2005, nr 5, s. 49.
20
Przedmiot projektowanej ustawy nie jest objêty zakresem prawa Unii Europejskiej,
co stwierdza Urz¹d Komitetu Integracji Europejskiej w piœmie z dnia 18 paŸdziernika
2004 r., Sekr.Min.J.P. – 1913/04/DPE/kr.
21
Dz.U. Nr 64, poz. 592; patrz G. B i e n i e k, Nabywanie nieruchomoœci przez cudzoziemców (problematyka cywilnoprawna), [w:] Rozprawy prawnicze, Ksiêga pami¹t-
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(art. 4 ust. 1). Regulacja ta nie znajduje uzasadnienia w pozytywnych
normach prawnych i ich wyk³adni. Przepisy nie dopuszczaj¹ bowiem
mo¿liwoœci uprzedniego sk³adnia tego rodzaju oœwiadczeñ przed sporz¹dzeniem okreœlonych umów. Nie mo¿na równie¿ zakwalifikowaæ ich do
specjalnych warunków, od których spe³nienia bêdzie uzale¿niona mo¿liwoœæ nabycia nieruchomoœci (art. 2 ust. 2 i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia
24 marca 1920 r.). Specjalne warunki zawarte w decyzji nie mog¹ wp³ywaæ
na treœæ przysz³ej umowy miêdzy stronami ani te¿ byæ contra lege. Brzmienie
art. 1a ust. 6 cytowanej ustawy stwierdza jednoznacznie, ¿e nabycie
nieruchomoœci rolnych przez cudzoziemców nastêpuje „dodatkowo” z
zachowaniem przepisów ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kszta³towaniu ustroju rolnego. Ustawodawca jednoznacznie wyjaœnia zakres
dzia³ania tej ustawy, która stanowi wystarczaj¹c¹ podstawê do prawid³owego sporz¹dzania czynnoœci cywilnoprawnej. Zbyteczna jest zatem
dodatkowa informacja co do sposobu jej stosowania w ramach ogólnego
porz¹dku prawnego.
Decyzja zezwalaj¹ca na nabycie nieruchomoœci powinna byæ do³¹czona jako za³¹cznik do aktu notarialnego, a uprawnienia wynikaj¹ce z niej
nie mog¹ byæ przeniesione na inny podmiot. Z dniem 1 stycznia 2004 r.
podlega ona tak¿e kontroli ze strony s¹dów administracyjnych. Dotychczas wojewódzkie s¹dy administracyjne rozpatrzy³y 21 skarg i w dwóch
przypadkach uchyli³y decyzje. Pozosta³e skargi zosta³y oddalone wzglêdnie odrzucone ze wzglêdów formalnych. Powodem odmowy wydania
zezwolenia by³o przewa¿nie niespe³nienie przes³anek ustawowych i uchybienia formalnoprawne.

Romuald Sztyk

kowa Profesora Maksymiliana Pazdana..., s. 810 i powo³ana tam literatura; T. K u r o w s k a, Zasady nabywania nieruchomoœci rolnych przez dzier¿awców z Unii Europejskiej,
[w:] Ksiêga pami¹tkowa Profesora Maksymiliana Pazdana..., s. 1055 i nast. oraz R. S z t y k,
Podstawowe zasady kszta³towania ustroju rolnego, Rejent 2003, nr 5, s. 20 i nast.; I. L e w a n d o w s k a, Rozstrzygnie minister, Rzeczpospolita z dnia 19 stycznia 2005 r., nr 15.
Komentuje wyrok SN z dnia 12 stycznia 2005 r. I CK 402/04, powo³uj¹c siê na wypowiedŸ
G. Bieñka w zakresie stwierdzenia niewa¿noœci decyzji nacjonalizacyjnej na podstawie art.
156 k.p.a.
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