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Nowe zasady zrzeczenia siê w³asno�ci nieruchomo�ci
W ramach aktualnie prowadzonych prac legislacyjnych, porz¹dkuj¹-

cych system prawa cywilnego i doprowadzaj¹cych do jego zgodno�ci
z przepisami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (art. 64), z przepisami
kodeksu cywilnego (art. 140) oraz z normami pañstw unijnych, ustaw¹
z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy � Kodeks cywilny oraz nie-
których innych ustaw1 nadano now¹ tre�æ instytucji zrzeczenia siê w³as-
no�ci nieruchomo�ci. Zrezygnowano z krytykowanego w literaturze obo-
wi¹zku uprzedniego uzyskania zgody starosty, wykonuj¹cego w tej czê�ci
zadania z zakresu administracji rz¹dowej2. Zgodnie z nowym brzmieniem
§ 1 art. 179 k.c., wystarczy obecnie o�wiadczenie w³a�ciciela nierucho-
mo�ci o jej wyzbyciu siê, z³o¿one w formie aktu notarialnego. Powrócono
zatem do zasady obowi¹zuj¹cej pod rz¹dem art. 60 prawa rzeczowego,
za� utrzymanie formy szczególnej czynno�ci nale¿y wywie�æ przede
wszystkim z ochrony interesu spo³ecznego oraz charakteru aktu nota-
rialnego jako dokumentu maj¹cego szczególn¹ moc dowodow¹, a nie

1 Dz.U. Nr 49, poz. 408. Ustawa w tej czê�ci wchodzi w ¿ycie stosownie do art. 10
k.c. po up³ywie 6-ciu miesiêcy od dnia og³oszenia, co zosta³o dokonane w dniu 24 marca
2003 r., a wiêc od dnia 25 wrze�nia 2003 r.
2 Dotychczasowemu rozwi¹zaniu prawnemu zarzucano zbêdny formalizm ze wzglêdu

na konieczno�æ uprzedniego sk³adania zgód odpowiednich organów administracji. W dok-
trynie postulowano równie¿ zunifikowanie tej instytucji w wyniku radykalnej nowelizacji
art. 179 k.c. Na tym stanowisku sta³ miêdzy innymi R. S z t y k, Zrzeczenie siê w³asno�ci
nieruchomo�ci, Rejent 1999, nr 2, s. 71.
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3 Formê aktu notarialnego bli¿ej omawia E. D r o z d, Przeniesienie w³asno�ci nieru-
chomo�ci, Warszawa 1974, s. 140, który stwierdza, ¿e nie jest on doskona³ym dowodem
w³asno�ci choæby z tego powodu, ¿e po jego sporz¹dzeniu mog¹ nast¹piæ dalsze zmiany
podmiotu prawa w³asno�ci; te n ¿ e, Forma aktu notarialnego, Ksiêga Pami¹tkowa. I
Kongres Notariuszy RP, Poznañ-Kluczbork 1993, s. 12. Autor stwierdza, ¿e akt notarialny
jako dokument posiada szczególn¹ moc dowodow¹ i generalnie zabezpiecza interesy
spo³eczne w obrocie nieruchomo�ciami.

z dyspozycji art. 158 k.c., przewiduj¹cego ten obowi¹zek przy sporz¹-
dzeniu umowy zobowi¹zuj¹cej i przenosz¹cej w³asno�æ nieruchomo�ci3.

W wyniku zrzeczenia siê nieruchomo�æ staje siê w³asno�ci¹ gminy,
na obszarze której jest po³o¿ona, chyba ¿e odrêbne przepisy stanowi¹
inaczej. W wypadku, gdy jest po³o¿ona na obszarze kilku gmin, staje siê
w³asno�ci¹ gminy, na obszarze której znajduje siê jej wiêksza czê�æ. Przepis
nie okre�la ¿adnych kryteriów, jakimi nale¿y siê kierowaæ, dokonuj¹c
oceny nieruchomo�ci pod wzglêdem ustalenia stopnia proporcji nierucho-
mo�ci znajduj¹cych siê na obszarze poszczególnych gmin. W tych
warunkach nale¿y pos³ugiwaæ siê ogólnymi zasadami, przyjmuj¹c za
podstawê ca³¹ powierzchniê nieruchomo�ci podan¹ w hektarach fizycz-
nych, w celu ustalenia, w jakim stopniu znajduje siê ponad po³owa jej
powierzchni, czyli wiêkszo�æ w stosunku do pozosta³ej czê�ci nierucho-
mo�ci. Oceny tej powinien dokonaæ sk³adaj¹cy o�wiadczenie, za� rola
notariusza zostaje ograniczona do sprawdzenia tego ze stanem rzeczy-
wistym, wynikaj¹cym z zapisu w ksiêgach wieczystych lub w przed-
³o¿onych dokumentach geodezyjnych. Przy dokonywaniu tych ustaleñ
nale¿y równie¿ korzystaæ z aktualnych danych wynikaj¹cych z ewidencji
gruntów i budynków, jako ¿e wpisy w ksiêdze wieczystej w przedmiocie
oznaczenia i obszaru nieruchomo�ci mog¹ byæ niezgodne ze stanem rze-
czywistym. Maj¹ one zasadnicze znaczenie dla wywo³ania okre�lonych
skutków w³asno�ciowych dla poszczególnych podmiotów, potencjalnych
w³a�cicieli nieruchomo�ci. I ta okoliczno�æ inspiruje do weryfikacji do-
tychczasowych pogl¹dów w zakresie sformu³owania essentialia negotii
sk³adaj¹cego o�wiadczenie o zrzeczeniu siê nieruchomo�ci. Nale¿y w
takiej sytuacji zaznaczyæ, ¿e zrzeczenie nastêpuje na rzecz konkretnej
gminy, na terenie której znajduje siê wiêksza czê�æ nieruchomo�ci.
Ewentualne sprostowanie tych ustaleñ jest mo¿liwe na ogólnych zasa-
dach, w tym tak¿e z inicjatywy zainteresowanych gmin, na terenie któ-
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rych nieruchomo�æ jest po³o¿ona. Interes prawny bêdzie mia³a przede
wszystkim gmina, która ipso iure nie naby³a w³asno�ci tej nieruchomo�ci.
Nie jest ona powiadomiona o tym fakcie, jako ¿e wypis aktu notarialnego
przesy³a z urzêdu notariusz tylko tej gminie, której w³asno�ci¹ nierucho-
mo�æ staje siê na skutek zrzeczenia siê (art. 92 § 5 pr. o not.).

Nadanie nowej tre�ci tej instytucji prawa cywilnego nie wp³ywa na
jej dotychczasow¹ definicjê. Nabycie w³asno�ci nadal ma charakter pier-
wotny, a gmina ponosi jedynie odpowiedzialno�æ z nieruchomo�ci za jej
obci¹¿enia ograniczone do warto�ci nabytej nieruchomo�ci, ustalonej na
podstawie stanu w chwili jej nabycia, natomiast wed³ug cen w czasie
zaspakajania wierzycieli.

Ustawodawca nie okre�li³ zasad ustalania warto�ci nieruchomo�ci ani
te¿ jej ceny. W zwi¹zku z tym nale¿y przyj¹æ tryb postêpowania prze-
widziany w przepisach szczególnych, a mianowicie:

1) w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-
�ciami, w art. 67 ust. 1, stwierdzono, ¿e cenê nieruchomo�ci ustala siê
na podstawie warto�ci okre�lonej przez rzeczoznawcê maj¹tkowego.
Natomiast sposób okre�lenia jej warto�ci zosta³ precyzyjnie unormowany
w art. 151 tej¿e ustawy. Zgodnie z tym przepisem, warto�æ rynkow¹
nieruchomo�ci stanowi jej przewidywana cena, mo¿liwa do uzyskania na
rynku, z uwzglêdnieniem cen transakcyjnych uzyskanych przy spe³nieniu
warunków tam opisanych. Sposoby okre�lenia warto�ci zosta³y bli¿ej
podane w art. 152 ust. 1 ustawy;

2) wed³ug ustawy z dnia 19 pa�dziernika 1991 r. o gospodarce nie-
ruchomo�ciami rolnymi, ceny nieruchomo�ci, stosownie do art. 30 ust.
1, ustala siê w wysoko�ci nie ni¿szej ni¿ jej warto�æ okre�lona przy
zastosowaniu sposobów przewidzianych w przepisach o gospodarce nie-
ruchomo�ciami. Przepisy przewiduj¹ nadto fakultatywny sposób ustalania
ceny nieruchomo�ci rolnej przy wykorzystaniu zasad stosowanych w
przepisach o podatku rolnym.

Zrzeczenie nie mo¿e byæ dokonane pod warunkiem ani z zastrze¿eniem
terminu. Przy formu³owaniu tej zasady pos³u¿ono siê per analogiam
wynikaj¹cym z art. 157 § 1 k.c.

Ustawodawca podj¹³ równie¿ próbê unifikacji tej instytucji, wystêpu-
j¹cej w odrêbnych przepisach. Zosta³o to dokonane przez zmianê tre�ci
art. 17b ust. 3 ustawy z dnia 19 pa�dziernika 1991 r. o gospodarowaniu
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nieruchomo�ciami rolnymi Skarbu Pañstwa4 w zakresie zrzeczenia siê
wieczystego u¿ytkowania nieruchomo�ci. I w tym wypadku odst¹piono
tak¿e od obowi¹zku uzyskiwania uprzedniej zgody ówczesnego prezesa
Agencji W³asno�ci Rolnej Skarbu Pañstwa, a obecnie Agencji Nierucho-
mo�ci Rolnych5. U¿ytkownik wieczysty nieruchomo�ci mo¿e bowiem
zrzec siê swego prawa przez z³o¿enie Agencji, a nie prezesowi jak po-
przednio, o�wiadczenia w formie aktu notarialnego. O�wiadczenie skut-
kuje wyga�niêciem u¿ytkowania wieczystego i stanowi podstawê do jego
wykre�lenia w ksiêdze wieczystej. A zatem wy³¹cznym w³a�cicielem
nieruchomo�ci stanie siê Skarb Pañstwa.

Prawodawca z niewiadomych przyczyn zrezygnowa³ z nowelizacji
art. 16 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo�ciami6,
przewiduj¹cego mo¿liwo�æ zrzeczenia siê w³asno�ci lub u¿ytkowania wie-
czystego nieruchomo�ci przez pañstwow¹ lub samorz¹dow¹ osobê prawn¹
odpowiednio na rzecz Skarbu Pañstwa lub jednostki samorz¹du teryto-
rialnego. Do czynno�ci tej stosuje siê przepisy art. 179 k.c. Niemniej nadal
w stosunku do nieruchomo�ci bêd¹cej przedmiotem w³asno�ci lub u¿yt-
kowania wieczystego samorz¹dowej osoby prawnej do zrzeczenia siê
wymagana jest zgoda organu wykonawczego w³a�ciwej jednostki samo-
rz¹du terytorialnego. Nieruchomo�æ ta z chwil¹ zrzeczenia siê staje siê
w³asno�ci¹ lub pozostaje w u¿ytkowaniu wieczystym tej jednostki samo-
rz¹du terytorialnego7.

4 Dz.U. z 2001 r. Nr 57, poz. 603 z pó�n. zm.
5 W my�l art. 12 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kszta³towaniu ustroju rolnego,

Dz.U. Nr 64, poz. 592, która wchodzi w ¿ycie po up³ywie 3 miesiêcy od dnia og³oszenia,
czyli od dnia 16 lipca 2003 r., z wyj¹tkiem art. 7 ust. 3, który wchodzi w ¿ycie z dniem
uzyskania przez Rzeczpospolit¹ Polsk¹ cz³onkostwa w Unii Europejskiej w czê�ci doty-
cz¹cej dokumentowania posiadania kwalifikacji rolnych, Agencja W³asno�ci Rolnej Skarbu
Pañstwa staje siê Agencj¹ Nieruchomo�ci Rolnych. Zakres kompetencji tej Agencji przed-
stawia Z. T r u s z k i e w i c z, Wszystko zale¿y od agencji i przypadku, Rzeczpospolita z
dnia 6 maja 2003 r., nr 104.
6 Tekst jedn.: Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z pó�n. zm.
7 G. B i e n i e k, Komentarz do ustawy o gospodarce nieruchomo�ciami, Zielona Góra

1998, t. I, s. 73. Stwierdzi³ miêdzy innymi, ¿e przepis art. 16 pozostaje w sprzeczno�ci
z tre�ci¹ art. 10 tej¿e ustawy w zakresie jego dzia³ania. E. G n i e w e k, Obrót nierucho-
mo�ciami skarbowymi i samorz¹dowymi, Kraków 1999, s. 304 zwróci³ uwagê na ogra-
niczone zastosowanie art. 179 do odpowiedzialno�ci za obci¹¿enia nieruchomo�ci.
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Ustawodawca nie podj¹³ równie¿ trudu sprecyzowania trybu zrzecze-
nia siê nieruchomo�ci jako jednej z form �obrotu� przewidzianego w art.
13 ust. 1 cytowanej ustawy. Przepisy te dotycz¹ w równej mierze Skarbu
Pañstwa oraz jednostki samorz¹du terytorialnego, z wyj¹tkiem gmin, które
w razie zrzeczenia siê w ka¿dej sytuacji stan¹ siê ipso iure nastêpc¹ tych
praw.

Inn¹ formê zrzeczenia siê w³asno�ci lub prawa u¿ytkowania wieczy-
stego nieruchomo�ci nie wykorzystywanych na cele produkcyjne prze-
widuje art. 33 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o restrukturyzacji hutnictwa
¿elaza i stali8. W my�l tego przepisu, PHS S.A. mo¿e zrzec siê na rzecz
Agencji Rozwoju Przemys³u S.A., za zgod¹ walnych zgromadzeñ Agencji
i PHS S.A., miêdzy innymi, w³asno�ci lub prawa u¿ytkowania wieczy-
stego nieruchomo�ci. Zrzeczenia tego dokonuje siê w drodze umowy
zawartej w formie aktu notarialnego, za� przekazanie nieruchomo�ci na-
stêpuje na podstawie protoko³u zdawczo-odbiorczego. Ta forma wyzbycia
siê w³asno�ci nieruchomo�ci i u¿ytkowania wieczystego nie mie�ci siê
w formule analizowanej instytucji zrzeczenia siê w³asno�ci nieruchomo-
�ci. Posiada charakter umowy przenosz¹cej te prawa, czyli w³asno�ci
nieruchomo�ci i u¿ytkowania wieczystego w rozumieniu art. 158 k.c. w
zwi¹zku z art. 237 k.c. Jest bardziej zbli¿ona do umowy nieodp³atnego
przekazania, jako ¿e zrzeczenie jest czynno�ci¹ jednostronn¹ i ma na celu
wyzbycie siê posiadanych praw, a nie ich przeniesienie w drodze umowy.

Kolejn¹ zmianê wprowadzono poprzez dodanie § 5 do art. 92 pr. o
not.9, nakazuj¹cego notariuszowi, który sporz¹dzi³ akt zrzeczenia siê
w³asno�ci nieruchomo�ci, przes³anie �z urzêdu� wypisu tego aktu gminie,
której w³asno�ci¹ staje siê nieruchomo�æ w wyniku zrzeczenia siê. Dotyczy
on wszystkich przypadków zrzeczenia siê, a wiêc zarówno na podstawie
art. 179 k.c., jak równie¿ art. 16 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomo�ciami, o ile gmina stanie siê w³a�cicielk¹ tej
nieruchomo�ci z mocy prawa.

Powo³ane przepisy nie przewiduj¹, by dla wywo³ania skutków praw-
nych o�wiadczenie zosta³o z³o¿one drugiej stronie. Jest to uzasadnione,
poniewa¿ nie ma tu zastosowania dyspozycja art. 61 k.c. o jego dorê-

8 Dz.U. Nr 111, poz. 1196 z pó�n. zm.
9 Tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. Nr 42, poz. 369.
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czeniu. W zwi¹zku z tym rodzi siê pytanie, jakie znaczenie prawne ma
wywrzeæ przes³anie wypisu aktu notarialnego. Czy chodzi tylko o po-
informowanie o tej czynno�ci i fakcie stania siê w³a�cicielem nierucho-
mo�ci, czy te¿, mimo braku jednoznacznej regulacji prawnej, ma spe³niæ
funkcjê dorêczenia tre�ci o�wiadczenia? W zale¿no�ci od przyjêtego
stanowiska bêdzie mo¿na przedstawiæ tezê o dopuszczalno�ci skutecz-
nego odwo³ania o�wiadczenia o zrzeczeniu siê w³asno�ci, je¿eli dosz³o ono
do adresata jednocze�nie z nim lub wcze�niej. W doktrynie za dominuj¹cy
uwa¿a siê pogl¹d przeciwko dopuszczalno�ci swobodnego kszta³towania
jednostronnych czynno�ci prawnych tworz¹cych okre�lony stosunek
prawny10. W tym wypadku chodzi tak¿e o dokonanie wyk³adni celowo-
�ciowej nieprecyzyjnie zredagowanego przepisu zarówno w zakresie
materialnym, jak równie¿ formalnym, jako ¿e nie przewiduje on, w jakim
terminie wypis aktu notarialnego ma byæ przes³any. Do odwo³ania o�wiad-
czenia o zrzeczeniu stosuje siê ogólne normy prawne obowi¹zuj¹ce przy
sk³adaniu o�wiadczeñ woli, a zatem równie¿ dyspozycjê art. 56 k.c.,
okre�laj¹c¹ skutki, jakie wywo³uje ta czynno�æ prawna. Nie ma tutaj
zastosowania zasada swobody umów wynikaj¹ca z art. 3531 k.c., nawet
przy zastosowaniu daleko id¹cej analogii. Dla pe³nego uzasadnienia po-
gl¹du o mo¿liwo�ci odwo³ania z³o¿onego o�wiadczenia woli pozostaje
jeszcze wyja�nienie kwestii skutków zwi¹zanych z obowi¹zkiem przesy-
³ania przez notariusza wypisów aktów notarialnych. Przepisy w tej mierze
nie s¹ jednolite. Badania porównawcze wskazuj¹, ¿e przewa¿a charakter
informacyjny. Taki skutek wywo³uje przes³anie, ale niezw³ocznie, spó³-
dzielni mieszkaniowej wypisu aktu notarialnego zbycia w³asno�ciowego
prawa do lokalu11. Nieco inaczej obowi¹zek ten zosta³ okre�lony w art.
36 ust. 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzen-
nym12. Nak³ada on na notariusza obowi¹zek przes³ania w terminie siedmiu
dni od dnia sporz¹dzenia umowy wypisu aktu notarialnego zbycia nie-

10 Z. R a d w a ñ s k i, System Prawa Prywatnego, t. II, Prawo cywilne � czê�æ ogólna,
Warszawa 2002, s. 176. Autor powo³uje przy tym pogl¹d S. Grzybowskiego, zajmuj¹cego
w tej kwestii odmienne stanowisko co do mo¿liwo�ci kszta³towania jednostronnych o�wiad-
czeñ notarialnych tak¿e przy zastosowaniu ogólnej zasady swobody umów.
11 Art. 172 ust. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spó³dzielniach mieszkaniowych,

Dz.U. z 2001 r. Nr 4, poz. 27 z pó�n. zm.
12 Tekst jedn.: Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z pó�n. zm.
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ruchomo�ci, której warto�æ wzros³a w zwi¹zku z uchwaleniem lub zmian¹
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wójtowi, burmi-
strzowi albo prezydentowi miasta. Inne skutki prawne ma wywrzeæ
zawiadomienie notariusza o tre�ci umowy sprzeda¿y nieruchomo�ci, w
stosunku do której gminie przys³uguje prawo pierwokupu. W praktyce
przesy³a siê odpis aktu notarialnego13.

Zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu
nieruchomo�ci przez cudzoziemców, na notariuszu ci¹¿y obowi¹zek
przesy³ania ministrowi w³a�ciwemu do spraw wewnêtrznych w terminie
siedmiu dni od dnia sporz¹dzenia wypisu aktu notarialnego, na podstawie
którego cudzoziemiec naby³ lub obj¹³ nieruchomo�æ, udzia³y albo akcje
w spó³ce bêd¹cej w³a�cicielem b¹d� u¿ytkownikiem wieczystym nieru-
chomo�ci. Wypis ten jest przedmiotem analizy i jest objêty rejestrem
prowadzonym przez Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji.

W my�l art. 92 § 4 pr. o not., notariusz jest obowi¹zany przes³aæ z
urzêdu s¹dowi w³a�ciwemu do prowadzenia ksi¹g wieczystych wypis
aktu notarialnego zawieraj¹cy wniosek o wpis do ksiêgi wieczystej wraz
z dokumentami stanowi¹cymi podstawê wpisu w terminie trzech dni od
sporz¹dzenia aktu.

Przepisy nak³adaj¹ obowi¹zek przesy³ania odpisów aktów notarialnych,
jak czyni to art. 23 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. � Prawo geodezyjne
i kartograficzne, art. 84 § 2 ordynacji podatkowej, art. 18 pkt 3a ustawy
z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn i § 5 ust. 2
pkt 3 rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie
szczegó³owych zasad poboru podatku od czynno�ci cywilnoprawnych
w terminach tam podanych.

Konkluduj¹c, nale¿y przyj¹æ, ¿e w aktualnym stanie prawnym istnieje
mo¿liwo�æ odwo³ania o�wiadczenia o zrzeczeniu siê w³asno�ci nierucho-
mo�ci, z³o¿onego w formie aktu notarialnego, do chwili otrzymania przez
gminê wypisu aktu notarialnego zawieraj¹cego zrzeczenie siê w³asno�ci
nieruchomo�ci. Nieprzes³anie wypisu aktu notarialnego nie spowoduje
ujemnych skutków prawnych w zakresie skuteczno�ci z³o¿onego o�wiad-
czenia. Ograniczyæ siê mo¿e jedynie do odpowiedzialno�ci dyscyplinarnej
notariusza za niewykonanie obowi¹zku ustawowego. Przedstawiona analiza
13 Art. 110 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo�ciami,

tekst jedn.: Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 343 z pó�n. zm.
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uzasadnia konieczno�æ podjêcia dalszych prac legislacyjnych celem pre-
cyzyjnego zdefiniowania tej instytucji i zunifikowania z innymi przepisami
zwi¹zkowymi.

Obowi¹zek przes³ania z urzêdu wypisu aktu notarialnego nie ma za-
stosowania do zrzeczenia siê u¿ytkowania wieczystego nieruchomo�ci na
zasadzie art. 17b ust. 3 ustawy z dnia 19 pa�dziernika 1991 r. o gospo-
darowaniu nieruchomo�ciami rolnymi Skarbu Pañstwa. Ta forma zrze-
czenia zas³uguje na szczególne podkre�lenie w kontek�cie art. 61 k.c.
Domniemywaæ mo¿na, ¿e ustawodawca w drodze analogii zastosowa³
tu rozwi¹zanie prawne dotycz¹ce zrzeczenia siê ograniczonego prawa
rzeczowego, uregulowanego w art. 246 § 1 k.c. Przy tych prawach
obowi¹zuj¹ inne zasady wykszta³cone w literaturze i orzecznictwie, a przy-
k³adem tego jest postanowienie S¹du Najwy¿szego z dnia 19 marca 2002 r.,
uznaj¹ce za niedopuszczalne zamieszczanie w o�wiadczeniu o zrzeczeniu
siê w³asno�ciowego spó³dzielczego prawa do lokalu mieszkalnego zastrze-
¿enia, ¿e nastêpuje ono na korzy�æ innej osoby14. Jednocze�nie stwier-
dzono, ¿e wa¿no�æ takiego o�wiadczenia podlega ocenie na podstawie
art. 58 § 3 k.c.

W przedstawionym wypadku nastêpuje z³o¿enie jednostronnego o�wiad-
czenia woli wobec Agencji Nieruchomo�ci Rolnych. W celu informacyj-
nym nale¿a³oby przes³aæ Agencji zawiadomienie o tre�ci sporz¹dzonego
aktu notarialnego. Przepisy nie przewiduj¹ takiego obowi¹zku, jednak¿e
dla zachowania okre�lonego porz¹dku prawnego nale¿a³oby wprowadziæ
w praktyce tak¹ zasadê. W tym wypadku równie¿ zrzekaj¹cy siê mo¿e
z³o¿yæ w formie aktu notarialnego o�wiadczenie o odwo³aniu o�wiadcze-
nia o zrzeczeniu siê prawa u¿ytkowania wieczystego do chwili dorêczenia
zawiadomienia lub wcze�niej.

Niezale¿nie od tego zrzekaj¹cy siê mo¿e z³o¿yæ o�wiadczenie o uchy-
leniu siê od skutków prawnych o�wiadczenia o zrzeczeniu siê w razie
zaistnienia wad o�wiadczeñ woli na zasadach ogólnych, przewidzianych
w art. 84 i 88 k.c., ze skutkiem ex tunc.

Do z³o¿onego o�wiadczenia o zrzeczeniu nie stosuje siê generalnie
zasady jego zaskar¿enia z tytu³u ochrony wierzyciela, ze skargi pauliañ-

14 Postanowienie SN z dnia 19 marca 2002 r. IV CKN 908/00, OSNIC 2003, nr 3,
poz. 38.
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skiej, wynikaj¹cej z art. 527-534 k.c. Nabycie posiada bowiem charakter
pierwotny, a nie pochodny z tytu³u umowy. Z tych samych wzglêdów
nie mo¿na uznaæ o�wiadczenia za bezskuteczne z powodu ca³kowitej lub
czê�ciowej niemo¿liwo�ci zado�æuczynienia roszczeniu osoby trzeciej z
art. 59 k.c. Opisane sytuacje maj¹ przede wszystkim znaczenie w przed-
miocie odpowiedzialno�ci z nieruchomo�ci za jej obci¹¿enia.

Zasady zrzeczenia siê w³asno�ci nieruchomo�ci
W doktrynie panuje jednolity pogl¹d, ¿e do o�wiadczenia o zrzeczeniu

siê w³asno�ci nieruchomo�ci stosuje siê ogólne przepisy. Jednocze�nie
definiuje siê tê czynno�æ jako wyzbycie siê w³asno�ci nieruchomo�ci,
które nie jest przeniesieniem w³asno�ci, ale szczególn¹ form¹ jej utraty.
Rozporz¹dzanie ni¹ w tej formie mie�ci siê w granicach uprawnienia
w³a�ciciela z art. 140 k.c. Nabycie to ma charakter pierwotny, a nabywca
odpowiada rzeczowo za obci¹¿enia z tej nieruchomo�ci do wysoko�ci
jej warto�ci. Maj¹c to na uwadze, przedstawia siê konsekwencje prawne
zwi¹zane z rozporz¹dzeniem nieruchomo�ci¹. Wystêpuj¹ one w nastêpu-
j¹cych sytuacjach, przewidzianych w pozytywnych normach prawnych,
a mianowicie:

1. Egzekucja z nieruchomo�ci. Stosownie do art. 930 § 1 k.p.c.,
rozporz¹dzenie nieruchomo�ci¹ po jej zajêciu nie ma wp³ywu na dalsze
postêpowanie. Istnieje problem, na ile nabywca nieruchomo�ci na tych
zasadach mo¿e uczestniczyæ w postêpowaniu w charakterze d³u¿nika,
jako ¿e czynno�ci egzekucyjne s¹ wa¿ne zarówno w stosunku do d³u¿-
nika, jak i nabywcy.

2. Zabezpieczenie roszczeñ pieniê¿nych. W my�l art. 747 pkt 3 k.p.c.,
zabezpieczenie roszczeñ pieniê¿nych nastêpuje przez zarz¹dzenie wydane
na posiedzeniu przez s¹d o zakazie zbywania lub obci¹¿ania nieruchomo-
�ci, która nie ma urz¹dzonej ksiêgi wieczystej albo której ksiêga wieczysta
zaginê³a lub uleg³a zniszczeniu.

3. Zabezpieczenie w postêpowaniu karnym. Stosownie do art. 292 § 2
k.p.k., zabezpieczenie gro¿¹cego przepadku przedmiotów nastêpuje miê-
dzy innymi przez ustanowienie zakazu zbywania i obci¹¿ania nierucho-
mo�ci. Zakaz ten podlega ujawnieniu w ksiêdze wieczystej, a w razie jej
braku � w zbiorze dokumentów. Zabezpieczenie nastêpuje w sposób
wskazany w kodeksie postêpowania cywilnego. Ponadto w razie potrzeby
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mo¿e byæ ustanowiony zarz¹d nieruchomo�ci¹ lub przedsiêbiorstwem
oskar¿onego. Zgodnie z art. 188 § 2 k.k.w., przejête nieruchomo�ci urz¹d
skarbowy przekazuje w zarz¹d w³a�ciwym organom administracji rz¹-
dowej.

4. Postêpowanie upad³o�ciowe i naprawcze. Zgodnie z art. 77 ustawy
z dnia 28 lutego 2003 r. � Prawo upad³o�ciowe i naprawcze, które wchodzi
w ¿ycie z dniem 1 pa�dziernika 2003 r. (art. 546), czynno�ci prawne
upad³ego dotycz¹ce mienia wchodz¹cego w sk³ad masy upad³o�ci, wobec
którego utraci³ prawo zarz¹du, s¹ niewa¿ne. Natomiast zgodnie z art. 501
ust. 1 tego¿ prawa, od dnia wszczêcia postêpowania naprawczego do
dnia prawomocnego rozstrzygniêcia co do zatwierdzenia uk³adu lub
umorzenia postêpowania przedsiêbiorca nie mo¿e zbywaæ ani obci¹¿aæ
swego maj¹tku. Nieco inaczej problem ten zosta³ uregulowany w art. 20
§ 1 rozporz¹dzenia Prezydenta RP z dnia 24 pa�dziernika 1934 r. � Prawo
upad³o�ciowe. W my�l tego przepisu, na skutek og³oszenia upad³o�ci
upad³y traci z mocy samego prawa zarz¹d oraz mo¿no�æ korzystania i
rozporz¹dzania maj¹tkiem nale¿¹cym do niego w dniu og³oszenia upad³o-
�ci, jak równie¿ nabytym w toku postêpowania upad³o�ciowego. Maj¹tek
ten stanowi masê upad³o�ci. Za rozporz¹dzenie maj¹tkiem uwa¿a siê
wszelkie czynno�ci prawne inter vivos, w wyniku których nastêpuje
wyzbycie siê w³asno�ci lub jej obci¹¿enie, a tak¿e rozrz¹dzenie na wypadek
�mierci, czyli czynno�ci mortis causa. Ograniczenia te zosta³y równie¿
przewidziane w art. 28 rozporz¹dzenia Prezydenta RP z dnia 24 pa�dzier-
nika 1934 r. � Prawo o postêpowaniu uk³adowym. Przepis ten stwierdza,
¿e od daty otwarcia postêpowania uk³adowego a¿ do czasu prawomoc-
nego rozstrzygniêcia w zakresie uk³adu lub umorzenia postêpowania, d³u¿nik
nie mo¿e bez zgody zarz¹dcy rozporz¹dzaæ swym maj¹tkiem ani zaci¹gaæ
zobowi¹zañ, o ile czynno�ci te przekraczaj¹ zakres zwyk³ego zarz¹du. S¹
one wówczas bezskuteczne wobec wierzyciela. Za przekroczenie zwy-
k³ego zarz¹du uwa¿a siê zrzeczenie siê w³asno�ci nieruchomo�ci z art.
179 k.c.

5. Postêpowanie scaleniowe i wymienne gruntów. Zgodnie z art. 21
ust. 2 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scaleniu i wymianie gruntów,
wzmianka o wszczêciu postêpowania scaleniowego lub wymiennego
wpisana w ksiêdze wieczystej lub z³o¿enie wniosku do zbioru dokumen-
tów wywo³uje ten skutek, ¿e wszystkie pó�niejsze zmiany stanu w³asno-
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�ci oraz obci¹¿eñ pozostaj¹ bez wp³ywu na przebieg postêpowania, chyba
¿e zosta³y dokonane za zgod¹ starosty.

6. Zagospodarowanie wspólnot gruntowych. Art. 28 ust. 1 ustawy
z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych
przewiduje, ¿e w razie zbycia wszystkich gruntów gospodarstwa rolnego
przez uprawnionego do udzia³u we wspólnocie gruntowej, udzia³ w tej
wspólnocie przechodzi na nabywcê tego gospodarstwa. W razie za� zbycia
czê�ci gruntów z gospodarstwa rolnego, udzia³ we wspólnocie gruntowej
zachowuje dotychczasowy w³a�ciciel, chyba ¿e na podstawie umowy
odst¹pi swe uprawnienia nabywcy. Je¿eli natomiast zbywca pozostawia
sobie obszar u¿ytków rolnych nie wiêkszy ni¿ 0,1 ha, udzia³ we wspól-
nocie gruntowej przechodzi na nabywcê.

Zakres przedmiotowy
Celem zrzeczenia siê na podstawie powo³anych przepisów jest wy-

zbycie siê w³asno�ci nieruchomo�ci lub prawa u¿ytkowania wieczystego.
Ustawodawca bli¿ej nie okre�la charakteru nieruchomo�ci. W zwi¹zku
z tym obowi¹zuj¹ definicje ustawowe zawarte w postanowieniach ko-
deksu cywilnego. Ma wiêc zastosowanie art. 46 k.c., okre�laj¹cy pojêcie
nieruchomo�ci w znaczeniu ogólnym. Przedmiotem zrzeczenia mog¹ byæ
tak¿e nieruchomo�ci rolne (art. 461 k.c.) oraz gospodarstwo rolne wraz
ze wszystkimi sk³adnikami, budynkami, urz¹dzeniami, stanowi¹cymi zor-
ganizowan¹ ca³o�æ gospodarcz¹ w rozmiarze wynikaj¹cym z dyspozycji
art. 553 k.c. Ponadto mog¹ byæ nim objête nieruchomo�ci gruntowe,
budynkowe i lokale ze wszystkimi prawami z tym zwi¹zanymi. I tak, przy
lokalu obowi¹zywaæ bêdzie definicja z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 24
czerwca 1994 r. o w³asno�ci lokali, stosownie do którego w³a�cicielowi
lokalu przys³uguje udzia³ w nieruchomo�ci wspólnej, bêd¹cy prawem
zwi¹zanym z jego w³asno�ci¹. Nieruchomo�æ wspóln¹ stanowi¹ nato-
miast grunt oraz czê�ci budynku i urz¹dzenia nie s³u¿¹ce wy³¹cznie do
u¿ytku w³a�cicieli lokali. W chwili obecnej powszechnie jest akceptowany
pogl¹d o mo¿liwo�ci zrzeczenia siê na zasadzie art. 179 k.c. równie¿
u¿ytkowania wieczystego, a w razie zbiegu tego prawa z w³asno�ci¹
budynków i budowli wraz z tymi prawami. Zrzeczenie siê tego prawa
powoduje jego wyga�niêcie, a budynki i budowle stan¹ siê czê�ciami
sk³adowymi nieruchomo�ci w my�l art. 48 k.c. W wypadku zrzecze-
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15 Zakres przedmiotowy zrzeczenia omawia bli¿ej E. G n i e w e k, Kodeks cywilny,
Ksiêga druga. W³asno�æ inne prawa rzeczowe. Komentarz, Zakopane 2001, s. 328-338 i
podkre�la konieczno�æ zamieszczania o�wiadczeñ obejmuj¹cych tak¿e wymienienie udzia-
³ów w nieruchomo�ci wspólnej przy lokalach oraz w budynku przy u¿ytkowaniu wieczy-
stym w celu zniesienia ewentualnego sporu, dotycz¹cego ewentualnego wynagrodzenia za
budynki; tak¿e G. B i e n i e k, jak przypis 7, s. 73, przedstawia genezê u¿ytkowania wie-
czystego i mo¿liwo�æ jego zrzeczenia siê na gruncie art. 179 k.c. W uchwale S¹du Naj-
wy¿szego z dnia 28 wrze�nia 1992 r. III CZP 89/92, OSNCP 1992, nr 4, poz. 53, stwier-
dzono, ¿e wskutek zrzeczenia siê prawa u¿ytkowania wieczystego z mocy prawa wygasa
odrêbna w³asno�æ budynków, budowli i innych urz¹dzeñ, które staj¹ siê czê�ciami sk³ado-
wymi nieruchomo�ci, zgodnie z zasad¹ superficies solo cedit.
16 Zasady postêpowania wieczystoksiêgowego przy rozpatrywaniu wniosków zawar-

tych w o�wiadczeniach o zrzeczeniu siê w³asno�ci nieruchomo�ci omawia miedzy innymi
S. R u d n i c k i, Ustawa o ksiêgach wieczystych i hipotece. Przepisy o postêpowaniu w
sprawach wieczystoksiêgowych. Komentarz, Warszawa 2002, s. 143.
17 Bli¿ej R. S z t y k, Sukcesja lokalu nie wpisanego do ksiêgi wieczystej, Rejent 1998

nr 2, s. 25-33. A O l e s z k o, O�wiadczenie w³a�ciciela nieruchomo�ci o ustanowieniu dla
siebie lokalu oraz sprzeda¿ tego lokalu jako ekspektatywy, Rejent 1996 nr 10, s. 9-25.

nia siê w³asno�ci lokali lub prawa u¿ytkowania wieczystego nieruchomo-
�ci zabudowanej budynkami, nale¿y zamie�ciæ w o�wiadczeniu stwier-
dzenie, ¿e nastêpuje ono wraz z tymi prawami15.

O�wiadczenie o zrzeczeniu mo¿e obejmowaæ tak¿e udzia³y nie wy-
dzielone w nieruchomo�ciach, w prawie u¿ytkowania wieczystego i lo-
kalach. Mo¿e nim byæ fizycznie wydzielona czê�æ nieruchomo�ci grun-
towej, która stanie siê samodzieln¹ nieruchomo�ci¹ po jej od³¹czeniu.
Obowi¹zuj¹ przy tym ogólne zasady dotycz¹ce dokumentowania w³asno-
�ci nieruchomo�ci, ich opisu oraz zamieszczania wniosków o wpis praw
w ksiêdze wieczystej. Podstawowym �ród³em informacji bêd¹ dane wy-
nikaj¹ce z ksi¹g wieczystych, a w przedmiocie charakterystyki nierucho-
mo�ci dokumenty geodezyjne. Istnieje jednak mo¿liwo�æ sporz¹dzenia
o�wiadczenia o zrzeczeniu siê w³asno�ci nieruchomo�ci, która nie ma
urz¹dzonej ksiêgi wieczystej ani te¿ zbioru dokumentów16. Mo¿na równie¿
zrzec siê w³asno�ci lokalu nie wpisanego do ksiêgi wieczystej, zgodnie
z pogl¹dami g³oszonymi w literaturze i orzecznictwie17.

Skutki prawne z³o¿onego o�wiadczenia
Podstawowym skutkiem prawnym zrzeczenia siê nieruchomo�ci jest

wyzbycie siê jej w³asno�ci. Mimo tego, ¿e jest to nabycie pierwotne,
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18 J. I g a n t o w i c z, System prawa cywilnego, t. II, Prawo w³asno�ci i inne prawa
rzeczowe, Ossolineum 1997, s. 357-361; tak¿e S. B r e y e r, Przeniesienie w³asno�ci nie-
ruchomo�ci, Warszawa 1975, wyd. 3 uzup. s. 211-213, omawia zasady ustalania warto�ci
nieruchomo�ci, a jednocze�nie charakteryzuje zakres odpowiedzialno�ci.
19 Orzeczenie SN z dnia 2 grudnia 1961 r. 2 CR 184/61, og³oszone RPE I/64, s. 386.

W orzeczeniu z dnia 2 marca 1962 r. 4 CR 891/61, OSNCP nr 9/63, poz. 192, stwierdzono,
¿e zrzeczenie siê w³asno�ci nieruchomo�ci jest czynno�ci¹ prawn¹ jednostronn¹, za� jej
nabycie nastêpuje w sposób pierwotny.

gmina ponosi odpowiedzialno�æ z nieruchomo�ci za jej obci¹¿enia ogra-
niczone do warto�ci nabytej nieruchomo�ci wed³ug stanu w chwili nabycia,
za� wed³ug cen rynkowych w chwili zaspokojenia wierzyciela. Zasada
odpowiedzialno�ci nie uleg³a zmianie. Za obci¹¿enia nale¿y rozumieæ
ograniczone prawa rzeczowe i prawo do¿ywocia oraz inne, ju¿ opisane,
wynikaj¹ce z przepisów ustawowych18. Istniej¹ rozbie¿ne pogl¹dy, czy
wygasaj¹ one z chwil¹ z³o¿enia o�wiadczenia, a osoby uprawnione maj¹
prawo ¿¹dania z tego tytu³u zap³aty lub �wiadczenia ekwiwalentnego,
jednak¿e w granicach warto�ci nabytej nieruchomo�ci, czy s¹ one nadal
aktualne i podlegaj¹ wykonaniu. W tym wzglêdzie dzia³aj¹ ogólne zasady,
które w zale¿no�ci od okoliczno�ci wywo³aæ mog¹ okre�lone skutki
prawne. Inicjatywa w tej mierze nale¿eæ bêdzie zarówno do osoby upraw-
nionej, jak i zobowi¹zanej. W obu wypadkach musz¹ siê spe³niæ przes³anki
prawne kszta³tuj¹ce dany stosunek prawny istniej¹cy miêdzy nimi. De-
cydowaæ bêdzie przede wszystkim charakter �wiadczeñ i mo¿liwo�æ
zast¹pienia ich �wiadczeniami ekwiwalentnymi, zgodnie z art. 910 § 2 k.c.
Okre�lone trudno�ci prawne i faktyczne zaistniej¹ przy �wiadczeniach o
charakterze do¿ywotnim wzglêdnie przy s³u¿ebno�ci mieszkania. W ju-
dykaturze przyjêto dopuszczalno�æ ustanowienia przez w³a�ciciela nieru-
chomo�ci, przed jej zrzeczeniem siê prawa do¿ywotniego u¿ytkowania
na rzecz innej osoby. Fakt ten nie ma znaczenia dla zrzeczenia siê nie-
ruchomo�ci, chocia¿by oba zdarzenia nast¹pi³y w tym samym akcie
notarialnym19.

Postêpowanie zrzekaj¹cego podlega jednak ocenie jego zgodno�ci z
ogólnymi przepisami o skutkach prawnych sporz¹dzonych czynno�ci
prawnych. Odnosi siê to równie¿ do obowi¹zków przestrzegania zasad
z art. 58 k.c. Ma to szczególne znaczenie wobec odmiennej regulacji
prawnej i podejmowania przez w³a�ciciela nieruchomo�ci samodzielnej
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i suwerennej decyzji, wywo³uj¹cej okre�lone skutki prawne dla nabywcy.
O ile oka¿e siê, ¿e o�wiadczenie o zrzeczeniu siê naruszy³o przes³anki
prawne tam wymienione, to bêdzie ono niewa¿ne z mocy prawa od chwili
jego sporz¹dzenia. Nie wywo³a ¿adnych skutków prawnych. Ustalenia
niewa¿no�ci mo¿e dochodziæ ka¿dy z zainteresowanych, w tym gmina
na podstawie art. 189 k.p.c., a w niektórych wypadkach nastêpuje to
z urzêdu.

Odpowiedzialno�æ gminy ogranicza siê tylko do warto�ci nierucho-
mo�ci w chwili nabycia. W wypadku zado�æuczynienia ponad jej warto�æ,
przys³uguje roszczenie regresowe w stosunku do dotychczasowego
w³a�ciciela20. Odpowiada on jako d³u¿nik osobisty za obci¹¿enia przekra-
czaj¹ce warto�æ nieruchomo�ci bezpo�rednio wobec osoby uprawnionej.
Maj¹c powy¿sze na uwadze, nale¿y w akcie notarialnym opisaæ charakter
obci¹¿eñ nieruchomo�ci i stwierdziæ, czy s¹ one nadal aktualne i wyko-
nywane oraz w jakim rozmiarze. Okoliczno�ci te zostan¹ ustalone na
podstawie stanu prawnego istniej¹cego w ksiêdze wieczystej, o�wiadcze-
nia zrzekaj¹cego siê oraz przed³o¿onych dokumentów o wyga�niêciu
niektórych obci¹¿eñ. Zrzekaj¹cy siê powinien mieæ pe³n¹ �wiadomo�æ o
skutkach prawnych z³o¿onego o�wiadczenia i ci¹¿¹cych na nim obowi¹z-
kach, pomimo wyzbycia siê w³asno�ci nieruchomo�ci.

20 Pogl¹dy w tej mierze nie s¹ jednolite. S. B r e y e r, jak przypis 18, s. 212 uwa¿a,
¿e w ówczesnych warunkach Skarb Pañstwa ponosi³ odpowiedzialno�æ z nieruchomo�ci
tylko jako d³u¿nik rzeczowy i zachowuje regres do by³ego w³a�ciciela jako d³u¿nika oso-
bistego o zwrot sum wydatkowanych na pokrycie obci¹¿eñ.; inaczej J. I g a n t o w i c z, jak
przypis 18, s. 361, który stwierdza, ¿e roszczenie regresowe nie przys³uguje wobec do-
tychczasowego w³a�ciciela nieruchomo�ci.


