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Rozdział 2. Prawo własności 
nieruchomości

§ 4. Pojęcie własności i jej ograniczenia

Według	pierwszej	definicji własności	(dominium),	sformułowanej	w	po-
łowie	XIV	w.	przez	Bartolusa de Saxoferrato,	własność	to	prawo	dowolne-
go	dysponowania	rzeczą	materialną1,	chyba	że	zabrania	tego	ustawa	(ius 
de re corporali perfecte disponendi nisi lex prohibeat)2.	Pojęcie	własności,	
jej	przedmiot	oraz	granice	ochrony	prawnej	wynikają	jednak	w	znacznej	
mierze	z	założeń	ustrojowych	każdego	państwa.	Są	one	także	determino-
wane	przez	jego	potrzeby	społeczno-gospodarcze.	Dla	przykładu,	w	ujęciu	
prawa	angielskiego	własność	(ownership)	wszystkich	nieruchomości	przy-
sługuje	tylko	i	wyłącznie	Koronie	(Crown),	a	zatem	jedynym	właścicie-
lem	(owner)	wszystkich	nieruchomości	położonych	na	terenie	Anglii	jest	
monarcha.	Koncepcja	ta	swój	początek	bierze	jeszcze	w	czasach	podboju	
Anglii	przez	Wilhelma Zdobywcę	(XI	w.)	i	w	niezmienionym	kształcie	za-
chowała	się	do	dnia	dzisiejszego.	A	zatem	nikt	oprócz	monarchy	nie	może	
być	właścicielem	samej	nieruchomości,	pojmowanej	jako	przedmiot	ma-
terialny,	a	jedynie	podmiotem	praw	do	nieruchomości	(estates in land)3.
Powyższe	okoliczności	uniemożliwiają	wypracowanie	uniwersalnej	de-

finicji	własności.	Kwestię	tę	podnosił	w	nauce	prawa	T. Dybowski,	zdaniem	
którego	skonstruowanie	ogólnego	pojęcia	czy	też	definicji	własności	jest	
co	najmniej	wątpliwe,	jeżeli	nie	niemożliwe4.

1 Odnośnie	do	pojęcia	rzeczy	zob.	A. Brzozowski, W.J. Kocot, E. Skowrońska-Bocian,	
Prawo	cywilne.	Część	ogólna,	Warszawa	2013,	s.	131–134.

2 Tak T. Giaro,	[w:]	W. Dajczak,	T. Giaro,	F. Longchamps de Bérier,	Prawo	rzymskie.	
U	podstaw	prawa	prywatnego,	Warszawa	2009,	s.	371.

3 Tak J. Kopyra,	Podział	nieruchomości	gruntowej	na	podstawie	ustawy	o	gospodarce	
nieruchomościami,	Warszawa	2008,	s.	199.

4 Tak T. Dybowski,	Ochrona	własności	w	polskim	prawie	cywilnym	(rei	vindicatio,	actio	
negatoria),	Warszawa	1969,	s.	29.	Autor	wyjaśnia	dalej,	że	podejmowane	przez	współczes-
ną	naukę	próby	zdefiniowania	własności	stanowiły	zazwyczaj	uogólnienie	doświadczeń	
jednej	epoki,	a	mianowicie	doświadczeń	płynących	z	wielkich	kodyfikacji	XIX	w.
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W polskim	systemie	prawnym	własność jest głównym desygnatem 
mienia,	obejmującego	oprócz	niej,	także	inne	prawa	o	charakterze	mająt-
kowym.	Wniosek	taki	wypływa	z	brzmienia	art.	44	KC,	który	na	tle	ogółu	
praw	majątkowych	eksponuje	jedynie	własność1.	Nowela	Kodeksu	cywil-
nego	z	28.7.1990	r.	(Dz.U.	Nr	55,	poz.	321	ze	zm.)	zniosła	wcześniejszy	
podmiotowy	podział	mienia,	nadając	mu	charakter	jednorodny.	

Przedmiotowy	zakres	prawa	własności	określono	w	przepisach	Kodeksu	
cywilnego	wąsko,	ograniczając	go	jedynie	do	rzeczy	w	znaczeniu	przed-
miotów materialnych	(art.	140	w	zw.	z	art.	45	KC).	W	literaturze	prawa	
cywilnego	dominuje	pogląd,	choć	nie	brak	też	głosów	odmiennych2,	że	
chodzi	tu	o	przedmioty	materialne	samoistne,	tzn.	wyodrębnione	i	zindy-
widualizowane	w	stopniu	umożliwiającym	ich	samodzielne występowanie 
w obrocie3.	Nie	są	zatem	rzeczami	–	w	rozumieniu	Kodeksu	cywilnego	–	
wszelkie	dobra	niematerialne,	np.	majątkowe	prawa	autorskie	albo	energie,	
choć	trzeba	pamiętać,	że	art.	555	KC	nakazuje	stosowanie	do	ich	sprzedaży	
odpowiednich	przepisów	dotyczących	sprzedaży	rzeczy4.
Wąskie	ujęcie	zakresu	prawa	własności	w	przepisach	Kodeksu	cywilne-

go	jest	w	istocie	kontynuacją	rozwiązań	wprowadzonych	do	prawa	polskie-
go	przez	dekret	–	Prawo rzeczowe.	Stanowił	on	w	art.	28,	że	„właściciel	
może	w	granicach	przez	ustawy	określonych	korzystać	z	rzeczy	z	wyłącze-
niem	innych	osób	oraz	rozporządzać	rzeczą”,	zaś	w	art.	1	przesądzał	jed-
noznacznie,	że	„rzeczami	są	jedynie	przedmioty	materialne”.

Nieruchomość jest rzeczą,	a	zatem	może	być	ona	przedmiotem	włas-
ności.	Zasady	ogólne	dotyczące	własności	mają	zastosowanie	również	do	
własności	nieruchomości.

Własność jest prawem dającym uprawnionemu najpełniejszą wła-
dzę nad rzeczą.	W	większości	współczesnych	systemów	prawnych	nie jest 
to jednak prawo absolutne	(ius infinitum),	lecz	względnie pełne. Trakto-
wanie	prawa	własności	jako	prawa	absolutnego	prowadziłoby	nieuchronnie	
do	nagminnego	naruszania	interesów	innych	podmiotów5.	Według	T. Dy-
bowskiego	„względna	pełnia	prawa	własności	oznacza,	że	w	systemie	da-
nego	prawa	treść	własności	jest	najszersza	w	porównaniu	z	treścią	innych	

1 Zob.	E. Skowrońska-Bocian,	[w:]	Pietrzykowski,	Komentarz	KC,	t.	1,	2005,	s.	181.
2 Zob.	tamże,	s.	186	wraz	z	powołaną	tam	literaturą.
3 Zob.	T. Dybowski,	Ochrona	własności…,	s.	39,	45;	K. Piasecki,	[w:]	J. Winiarz	(red.),	

Kodeks	cywilny	z	komentarzem,	t.	1,	Warszawa	1989,	s.	58–59.	Drugi	z	autorów	zwra-
ca	uwagę,	że	w	obrocie	mogą	występować	także	zbiory	rzeczy	(universitates facti),	
np.	w	postaci	biblioteki	z	książkami	lub	stada	zwierząt.

4 Zob.	Z. Banaszczyk,	[w:]	Pietrzykowski,	Komentarz	KC,	t.	1,	2005,	s.	45–47.
5 Zob.	orz.	TK	z	20.4.1993	r.	(P	6/92,	OTK	1993,	Nr	1,	poz.	8).

18

19

20

21

22



10 Rozdział 2. Prawo własności nieruchomości

Nb. 23–25

praw	podmiotowych,	ale	nie	nieograniczona”1.	W	podobnym	duchu	wy-
powiedział	się	o	prawie	własności	Sąd	Najwyższy	w	uchw.	z	16.7.1980	r.	
(III	CZP	45/80,	OSNC	1981,	Nr	2–3,	poz.	25),	wyjaśniając,	że	zapewnia	
ono	właścicielowi	dopuszczalną w danych warunkach pełnię upraw-
nień względem rzeczy.
We	współczesnym	prawie	polskim	treść prawa własności	określona	zo-

stała	w	art. 140 KC,	upoważniającym	właściciela	do	korzystania z rzeczy 
z wyłączeniem innych osób,	w	szczególności	do	pobierania	z	niej	pożyt-
ków	i	innych	dochodów,	z	zastrzeżeniem,	że	będzie	to	czynił	w granicach 
określonych przez ustawy oraz zasady współżycia społecznego,	a	ponad-
to zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa. 
Powołany	przepis	stanowi	in fine,	że	w	tych	samych	granicach	właściciel	
rzeczy	może	nią	rozporządzać.	

Kodeks	cywilny	określił	zatem	treść	prawa	własności	przez	wskazanie	
granic,	w	obrębie	których	właściciel	rzeczy	może	wykonywać	względem	
niej	swoje	uprawnienia.	Komentowany	przepis	determinuje	zarówno	pozy-
tywną,	jak	i	negatywną	stronę	własności,	ponieważ	z	jednej	strony	przy-
znaje	właścicielowi	prawo	do	korzystania	i	rozporządzania	rzeczą	(strona	
pozytywna),	z	drugiej	zaś	wyłącza	od	tego	inne	osoby	(strona	nega	tywna).
Według	art.	140	KC	granice	prawa	własności	determinują	trzy wy-

znaczniki,	a	mianowicie:	
1)	 przepisy ustaw,	
2)	 zasady współżycia społecznego oraz 
3)	 społeczno-gospodarcze przeznaczenie prawa. 

We	współczesnej	literaturze	przedmiotu	przyjmuje	się	dość	zgodnie,	
że	przez	pojęcie	ustaw	rozumieć	tu	należy	także akty prawne niższej 
rangi,	z	zastrzeżeniem	jednak,	że	mają	one	charakter	wykonawczy do 
ustaw i nie wykraczają poza granice upoważnień zawartych w tych 
ustawach.	Taką	wykładnię	powyższego	terminu	narzuca	art. 64 ust. 3 
Konstytucji RP,	zezwalający	na	ograniczanie	własności	jedynie	w	dro-
dze	ustaw	i	tylko	w	zakresie	nienaruszającym	jej	istoty.	Przyjmuje	się	jed-
nak,	że	ograniczenie	własności	w	drodze	aktu	prawnego	niższego	rzędu,	
wydanego	na	podstawie	ustawy	w	granicach	zawartej	w	niej	delegacji,	nie	
narusza	konstytucyjnej	ochrony	własności	gwarantowanej	w	art.	21	ust.	1,	
art.	31	ust.	3	oraz	art.	64	ust.	3	Konstytucji	RP,	pod	warunkiem	jednak,	że	
ograniczenie	to	nie	godzi	w	istotę	prawa	własności2. 

1 Tak T. Dybowski,	Ochrona	własności…,	s.	56–57.
2 Szerzej	 na	 ten	 temat	 zob.	E. Skowrońska-Bocian,	 [w:]	Pietrzykowski,	Komen-

tarz	KC,	t.	1,	2008,	s.	484–486	wraz	z	powołanym	tam	orzecznictwem.
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W	doktrynie	nie	kwestionuje	się	zasadności	ograniczania	prawa	własno-
ści	w	drodze	ustaw.	Konieczność	taka	jest	naturalnym	następstwem	rozwo-
ju	cywilizacyjnego.	Większość	ograniczeń	ma	charakter	publicznoprawny	
i	wynika	z	przepisów	prawa	administracyjnego	(np.	z	ustawy	z	21.5.1999	r.	
o	broni	i	amunicji,	tekst	jedn.	Dz.U.	z	2012	r.	poz.	576	ze	zm.),	choć	nie	
brak	też	ograniczeń	o	charakterze	cywilnoprawnym	(np.	art.	144	KC	do-
tyczący	immisji).	Ingerencja	ustawodawcy	w	sposób	wykonywania	pra-
wa	własności	przez	właściciela	np.	broni	palnej	nie	budzi	dziś	sprzeciwu.	
Nie	wzbudza	go	też	ustawowe	ograniczenie	uprawnień	właściciela	nieru-
chomości	ze	względu	na	uzasadniony	interes	właściciela	nieruchomości	
sąsiedniej.	Dla	przykładu,	powołany	wyżej	art.	144	KC	nakazuje	właści-
cielowi	nieruchomości	powstrzymanie	się	od	działań,	które	zakłócałyby	
korzystanie	z	nieruchomości	sąsiednich	ponad	przeciętną	miarę,	wynika-
jącą	ze	społeczno-gospodarczego	przeznaczenia	nieruchomości	i	stosun-
ków	miejscowych.

Przy	interpretowaniu	przepisów	ograniczających	prawo	własności	na-
leży	jednak	pamiętać,	że	mają	one	charakter	wyjątkowy	i	nie podlegają 
wykładni rozszerzającej1. 
Przez	wspomnianą	wyżej	negatywną stronę własności	rozumie	się	wy-

łączenie osób trzecich	od	możliwości	korzystania	i	rozporządzania	rzeczą	
wbrew	woli	jej	właściciela.	Artykuł	140	KC	nakłada	na	wszystkie	pod-
mioty	niebędące	właścicielami	danej	nieruchomości	obowiązek	biernego 
poszanowania prawa własności	przysługującego	jej	właścicielowi,	pole-
gający	na	powstrzymaniu się	tych	podmiotów	od	wszelkich	działań	na-
ruszających	to	prawo	(non facere).	Ten	bierny	obowiązek	nie	ma	jednak	
charakteru	świadczenia	dłużnika	wobec	wierzyciela,	gdyż	podmiot	nim	ob-
ciążony	nie	rezygnuje	z	żadnych	przysługujących	mu	uprawnień,	a	jedynie	
powstrzymuje	się	od	wkraczania	w	sferę	uprawnień	właściciela.

Odnośnie	do	własnośći wód,	to	jest	ona	kategorią	prawa	wodnego2 od-
mienną	od	własności	w	rozumieniu	art.	140	KC.

§ 5. Moment przejścia własności nieruchomości

Nieruchomość jest rzeczą oznaczoną co do tożsamości.	Ma	ona	ści-
śle	określoną	powierzchnię,	położona	jest	w	konkretnym	miejscu	i	opi-

1 Zob.	wyr.	NSA	z	1.12.1995	r.	(II	SA	1400/94,	Wok.	1996,	Nr	3,	s.	32)	oraz	wyr.	SN	
z	6.3.1998	r.	(III	CKN	393/97,	OSP	1998,	Nr	10,	poz.	171).

2 Ustawa	z	18.7.2001	r.	–	Prawo	wodne	(tekst	jedn.	Dz.U.	z	2015	r.	poz.	469	ze	zm.).
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sana	w	konkretnej	księdze	wieczystej.	Do	przeniesienia	własności	nie-
ruchomości	w	drodze	umowy	ma	zatem	zastosowanie	art. 155 § 1 KC,	
według	którego	własność	rzeczy	oznaczonych co do tożsamości prze-
chodzi	na	nabywcę	z chwilą zawarcia umowy zobowiązującej,	takiej	jak	
umowa	sprzedaży,	zamiany	czy	darowizny,	o ile przepis szczególny nie 
stanowi inaczej albo strony umowy inaczej nie postanowiły. Z przepi-
su	tego	wynika,	że	zawarcie	umowy	zobowiązującej,	np.	umowy	sprze-
daży	nieruchomości,	może, ale wcale nie musi przenosić jej własności. 
Możliwa	jest	sytuacja,	w	której	nieruchomość	została	aktem	notarialnym	
sprzedana,	lecz	sprzedający nadal pozostaje jej właścicielem. W przy-
padku	takim	przeniesienie	własności	dokonywane	jest	odrębnym	aktem	
notarialnym	podpisywanym	w	terminie	późniejszym	i	obejmującym	samo 
przeniesienie własności.	Pierwsza	umowa	(umowa	sprzedaży)	ma	cha-
rakter jedynie zobowiązujący,	tzn.	zobowiązuje	sprzedającego	do	przy-
szłego	przeniesienia	własności	nieruchomości	na	kupującego,	natomiast	
umowa	druga	(umowa	przeniesienia	własności)	zawierana	jest	w	wykona-
niu	umowy	pierwszej	(umowy	sprzedaży)	i	ma	charakter	rozporządzają-
cy,	tzn.	przenosi	własność	nieruchomości	ze	sprzedającego	na	kupującego.
Według	powołanego	wyżej	art.	155	§	1	KC	do	późniejszego	niż	przy	

zawieraniu	umowy	zobowiązującej	przejścia	własności	nieruchomości	do-
chodzi	albo	z mocy przepisu szczególnego,	albo	z woli stron. W tej dru-
giej	sytuacji	przepis	ten	ma	charakter	dyspozytywny.

Odnośnie	do	sytacji	pierwszej,	przykładem	przepisów	szczególnych	na-
rzucających	konieczność	zawarcia	najpierw	umowy	sprzedaży	nierucho-
mości	(jako	umowy	jedynie	zobowiązującej),	a	następnie	zawarcia	odręb-
nej	umowy	przenoszącej	własność	nieruchomości	(jako	umowy	jedynie	
rozporządzającej),	są	przepisy	regulujące	pierwokup ustawowy.	Na	ich	
mocy	niektórym	podmiotom,	takim	jak	np.	gminy	czy	Agencja	Nierucho-
mości	Rolnych,	przysługuje	w	określonych	sytuacjach,	w	stosunku	do	pew-
nych	nieruchomości,	ustawowe	prawo	pierwokupu.	Nieruchomości	podle-
gającej	pierwokupowi	nie	można	sprzedać	z	jednoczesnym	przeniesieniem	
własności,	lecz	należy:	
1)	 zawrzeć umowę sprzedaży z wyłączeniem przeniesienia własności; 
2)	 wysłać wypis aktu notarialnego tej umowy sprzedaży uprawnione-

mu podmiotowi z zapytaniem, czy nie skorzysta z przysługującego 
mu prawa pierwokupu; 

3)	 po	uzyskaniu	odpowiedzi	informującej,	że	uprawniony	podmiot	nie	
skorzystał	z	prawa	pierwokupu,	a	w	przypadku	braku	odpowiedzi,	po	
upływie	ustawowego	jednomiesięcznego	(art.	598	§	2	KC)	terminu	
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na	jej	udzielenie,	zawrzeć umowę przeniesienia własności nierucho-
mości na kupującego.
Umowa	sprzedaży	nieruchomości	podlegającej	pierwokupowi	usta-

wowemu	określana	bywa	w	praktyce	notarialnej	terminem	warunkowa 
umowa sprzedaży,	a	to	dla	podkreślenia,	że	sprzedający	sprzedaje	nie-
ruchomość	kupującemu,	pod warunkiem	że	osoba	trzecia	(uprawniony	
podmiot)	nie	wykona	prawa	pierwokupu.	Zawarty	w	tytule	umowy	przy-
miotnik	„warunkowa”	ma	znaczenie	informacyjne,	podkreślające	fakt,	że	
w	tej	umowie	sprzedaży	nie dochodzi do przeniesienia własności nieru-
chomości,	do	którego	dojdzie	dopiero	w	przyszłości	na	mocy	odrębnej,	już	
bezwarunkowej umowy	przenoszącej	własność,	zawartej	po	ziszczeniu	
się	owego	wcześniejszego	warunku.

Innym	przykładem,	w	którym	na	mocy	przepisów	szczególnych	dojść	
może	do	rozdzielenia	skutku	zobowiązującego	i	rozporządzającego,	jest	
zakup nieruchomości przez cudzoziemca.	Według	przepisów	ustawy	
z	24.3.1920	r.	o	nabywaniu	nieruchomości	przez	cudzoziemców	(tekst	jedn.	
Dz.U.	z	2016	r.	poz.	1061)	nabycie	przez	cudzoziemca	własności	nieru-
chomości	położonej	w	Polsce	wymaga	–	z	pewnymi	wyjątkami	–	uzyska-
nia zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych.	Umowa	
przenosząca	własność	nieruchomości	na	cudzoziemca,	który	zezwolenia	
nie	uzyskał	jest	z	mocy	prawa	(ex lege)	nieważna.	Nie	ma	natomiast	prze-
szkód	do	zawarcia	z	cudzoziemcem	nieposiadającym	zezwolenia	umo-
wy sprzedaży nieruchomości z wyłączeniem przeniesienia własności,	
a	następnie	–	już	po	uzyskaniu	przez	cudzoziemca	zezwolenia	–	umowy 
przenoszącej własność.	Oczywiste	jest,	że	do	drugiej	umowy,	tj.	umowy	
przenoszącej	własność,	nie	dojdzie	w	przypadku	odmowy	wydania	cudzo-
ziemcowi	zezwolenia.	W	sytuacji	takiej	strony	będą	zobligowane	do	zwro-
tu	otrzymanych	świadczeń.

Do	rozdzielenia	skutku	zobowiązującego	i	rozporządzającego	przy	
umowie	sprzedaży,	zamiany,	darowizny	oraz	innej	umowie	zobowiązu-
jącej	dotyczącej	nieruchomości	może	dojść	także	z woli stron. Przepis 
art.	155	§	1	KC	nie	wprowadza	w	tym	zakresie	żadnych	ograniczeń.	Strony	
mogą	się	umówić,	że	jednym	aktem	notarialnym	dokonają	sprzedaży	nie-
ruchomości	bez	przenoszenia	jej	własności,	a	kolejnym	aktem	notarialnym	
przeniosą	jej	własność.	Przyjęcie	takiego	rozwiązania	może	być	niekiedy	
korzystne	np.	ze	względów	podatkowych.

Konstrukcja	umowy	sprzedaży,	zamiany	albo	darowizny	nieruchomości	
pod	warunkiem	albo	z	zastrzeżeniem	terminu	nie narusza	–	jak	się	często	
błędnie	uważa	–	przepisu	art.	157	§	1	KC,	zakazującego	przenoszenia	włas-
ności	nieruchomości	z	zastrzeżeniem	warunku	albo	terminu.	Umowa	taka	
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–	w	przypadku	wyłączenia	rozporządzenia	–	w	ogóle	nie przenosi włas-
ności nieruchomości,	a	jedynie	zobowiązuje zbywcę	do	jej	późniejszego	
bezwarunkowego i niezwłocznego przeniesienia.	W	przypadku	ziszcze-
nia	się	warunku	albo	upływu	terminu	zastrzeżonego	w	umowie	sprzedaży	
(zobowiązującej)	druga	umowa,	tzn.	umowa	przenosząca	własność	(rozpo-
rządzająca),	nie	może	zawierać	już	żadnych	warunków	ani	terminów.	Na	
mocy	tej	drugiej	umowy	własność	nieruchomości	musi	przejść	na	nabywcę	
bezwarunkowo	i	niezwłocznie.	Wynika	to	zresztą	wprost	z	art.	157	§	2	KC,	
stanowiącego,	że	w	przypadku,	gdy	umowa	zobowiązująca	do	przeniesie-
nia	własności	nieruchomości	(np.	umowa	sprzedaży,	zamiany,	darowizny	
itp.)	została	zawarta	pod	warunkiem	lub	z	zastrzeżeniem	terminu,	do	prze-
niesienia	własności	potrzebne	jest	dodatkowe porozumienie stron	obej-
mujące	ich	bezwarunkową zgodę na niezwłoczne przejście własności. 
Roszczenie	o	przeniesienie	własności	nieruchomości	na	nabywcę,	z	którym	
właściciel	zawarł	umowę	zobowiązującą,	może	zostać	ujawnione	w	księ-
dze	wieczystej	prowadzonej	dla	tej	nieruchomości.

Dodatkowe	porozumienie	przenoszące	własność,	 o	którym	mowa	
w	art.	157	§	2	KC,	jest	z	reguły	bardzo	lakoniczne	i	najczęściej	ogranicza	
się	do	stwierdzenia,	że	zbywca	przenosi	na	nabywcę	własność	nierucho-
mości,	na	co	nabywca	wyraża	zgodę.

Z	tego	co	zostało	tu	powiedziane	wynika	zatem,	że	prawo	polskie	przy-
jęło,	co do zasady,	model	przenoszenia	własności	nieruchomości	wyni-
kający	z	tradycji	romańskiej (Francja,	Włochy,	Hiszpania,	Portugalia),	
w	której	umowa	zobowiązująca	do	przeniesienia	własności	nieruchomości	
wywołuje	skutek	rozporządzający	w	postaci	przejścia	własności.

Powyższe	zastrzeżenie	„co	do	zasady”	wynika	z	faktu,	że	w	systemie	
prawa	polskiego	skutek	rozporządzający	może	zostać	wyłączony	mocą	
przepisu	szczególnego	lub	wolą	stron	(art.	155	KC).	W	przypadku	takim	
do	przejścia	prawa	własności	nieruchomości	dochodzi	dopiero	na	mocy	
odrębnej	(drugiej)	umowy	o	skutku	rozporządzającym,	podobnie	jak	ma	
to	miejsce	w	systemach	prawnych	wywodząch	się	z	tradycji	germańskiej 
(Niemcy,	Austria,	Szwajcaria,	Grecja),	gdzie	do	przejścia	prawa	własności	
nieruchomości	nie	wystarcza	jedynie	umowa	zobowiązująca,	lecz	koniecz-
ne	jest	zawarcie	odrębnej	umowy	przenoszącej	własność.

Nadmienić	w	tym	miejscu	trzeba,	że	w	niektórych	krajach	obowiązuje	
zasada wpisu,	co	oznacza,	że	do	przejścia	prawa	własności	nieruchomo-
ści	oprócz	zawarcia	dwóch	umów,	tj.	umowy	zowowiązującej	i	umowy	
rozporządzającej,	czy	też	jednej	umowy	zobowiązująco-rozporządzającej,	
niezbędny	jest	wpis	do	odpowiedniego	rejestru	(wpis	konstytutywny,	pra-
wotwórczy).	W	polskim	porządku	prawnym	rejestrem	takim	jest	księga 
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wieczysta,	choć	wpis	do	niej	ma	charakter	konstytutywny	(prawotwór-
czy)	tylko	w	przypadkach	szczególnych	wskazanych	w	ustawie,	o	czym	
poniżej	w	§	6.

W	powyższym	kontekście	warto	przywołać	post.	SN	z	14.1.2015	r.,	
II	CSK	85/14,	w	którym	sformułowana	została	teza,	że	w	przypadku	spó-
łek:	partnerskiej,	komandytowej i komandytowo-akcyjnej,	zważywszy,	
że	dla	tych	spółek	ustawodawca	przewidział	formę	aktu	notarialnego,	po-
stępowanie	w	przedmiocie	przeniesienia	własności	nieruchomości	na	spół-
kę	przebiega	bez	komplikacji.	Stosując	w	tym	zakresie,	zgodnie	z	art.	2	
KSH,	przepisy	art.	155–158	KC	należy	dojść	do	wniosku,	że	umowy	takich	
spółek	zawierające	zobowiązanie	do	przeniesienia	własności	nieruchomo-
ści	wywołują	–	zgodnie	z	art.	155	KC	–	także	skutek	rozporządzający. 
Przyjmując	założenie,	nie	wywołujące	zastrzeżeń	w	literaturze	oraz	orzecz-
nictwie,	że	rejestracja	spółki	nie	jest	warunkiem	w	rozumieniu	art.	89	KC,	
lecz	jest	warunkiem	prawnym,	niezależnym	od	woli	wspólników,	wspo-
mniane	zobowiązanie	nie	narusza	art.	157	§	2	KC	i	spółka w chwili reje-
stracji nabywa własność nieruchomości.

§ 6. Charakter wpisu własności nieruchomości do księgi 
wieczystej

Według	art.	5	Prawa hipotecznego z 1818 r.	wpis	własności	nierucho-
mości	miał	charakter	prawotwórczy.	Przepis	ten	stanowił,	że	prawo	rozpo-
rządzania	nieruchomością	uzyskuje	się	przez	wciągnięcie tytułu nabycia 
do ksiąg hipotecznych.	Doktryna	i	orzecznictwo	tamtych	lat	wskazywa-
ły,	że	skoro	nieruchomością	może	rozporządzać	tylko	właściciel,	a	prawo	
rozporządzania	nabywa	się	z	chwilą	wpisu,	oznacza	to,	że	prawo	własno-
ści	nieruchomości	nabywa	się	również	z	chwilą	wpisu.	Według	tej	kon-
strukcji	akt notarialny	stanowił	jedynie	tytuł do przejścia prawa włas-
ności	(titulus adquirendi dominii).	Faktyczne	przejście	prawa	własności,	
ze skutkiem rzeczowym	(modus adquirendi dominii),	następowało	dopie-
ro z chwilą dokonania wpisu.	Pełne	powiązanie	powstania	skutku	czynno-
ści	prawnej	z	dokonaniem	wpisu	w	odpowiedniej	księdze	(gruntowej,	hipo-
tecznej,	wieczystej	itp.)	określa	się	w	nauce	prawa	mianem	zasady wpisu.
Współczesny	ustawodawca	polski	odstąpił od tej zasady.	Własność	

nieruchomości	nabytej	w	drodze	czynności	prawnej	przechodzi	na	nabyw-
cę	z chwilą podpisania aktu notarialnego.	Wpis	do	księgi	wieczystej	ma	
tu	charakter	jedynie	deklaratoryjny (deklaratywny),	co	oznacza,	że	nie-
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ruchomość	można	ponownie	zbyć,	nie	czekając	na	uzyskanie	wpisu,	choć-
by	tego	samego	dnia.	Wyjątkiem	od	tej	zasady	jest	ustanowienie	odrębnej	
własności	lokalu,	gdzie	wpis	ma	charakter	konstytutywny (prawotwór-
czy). Wynika	to	z	art.	7	ust.	2	WłLokU,	według	którego	do	powstania	od-
rębnej	własności	lokalu	niezbędny	jest	wpis	w	księdze	wieczystej	(zasada	
wpisu).	Praktycznym	wymiarem	tego	przepisu,	z	punktu	widzenia	obrotu	
lokalami,	jest	zasadność	powstrzymania	się	ze	zbyciem	lokalu	do	chwi-
li	założenia	dla	niego	księgi	wieczystej.	Możliwość	rozporządzenia	pra-
wem	do	lokalu	przed	wpisem	jego	własności	do	księgi	wieczystej	w	drodze	
zbycia	tzw.	ekspektatywy odrębnej własności lokalu,	omówiona	została	
w	rozdz.	9,	§	32	pkt	II.

Konstytutywność	wpisu	odrębnej	własności	lokalu	do	księgi	wieczystej	
występuje	jedynie	przy pierwszym wpisie,	dokonywanym	na	wniosek	za-
warty	w	akcie	notarialnym	ustanawiającym odrębną własność tego loka-
lu.	Po	założeniu	dla	lokalu	księgi	wieczystej	i	wpisaniu	do	niej	pierwszego	
właściciela,	wpis	każdego	następnego	właściciela	ma	już	charakter	dekla-
ratoryjny	(deklaratywny),	co	oznacza,	że	każdy	kolejny	właściciel	może	
rozporządzać	lokalem	przed	uzyskaniem	wpisu	na	swoją	rzecz.	Lokal,	dla	
którego	założono	księgę	wieczystą,	może	zostać	zbyty	wielokrotnie	nawet	
jednego	dnia.	Wystarczy,	aby	każdy	kolejny	zbywca	udokumentował	wy-
pisem	aktu	notarialnego	fakt	nabycia	lokalu	od	poprzednika.

§ 7. Ochrona własności nieruchomości

I. Konstytucyjna i cywilistyczna ochrona własności
Własność	jest	prawem	chronionym	zarówno	konstytucyjnie jak i cy-

wilistycznie. Przepis art. 21	Konstytucji	RP	stanowi,	że	Rzeczpospolita	
Polska chroni własność	i	prawo	dziedziczenia,	a	wywłaszczenie	jest	do-
puszczalne	jedynie	wówczas,	gdy	jest	dokonywane	na	cele	publiczne 
i	za	słusznym	odszkodowaniem. Przepis art. 64	Konstytucji	RP	rozciąga	
tę	ochronę	także	na	inne	prawa	majątkowe.

Cywilistyczną ochronę własności	zapewniają	natomiast	przede	wszyst-
kim	przepisy	Kodeksu cywilnego,	a	to	poprzez	system roszczeń przy-
sługujących	właścicielowi	w	przypadku	naruszenia	przysługującego	mu	
prawa,	dochodzonych	–	w	razie	potrzeby	–	na drodze sądowej	w	formie	
odpowiedniego	powództwa.
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Dodatkową	formą	ochrony	własności,	dotyczącą	jednak	tylko	nierucho-
mości,	jest powództwo o uzgodnienie treści księgi wieczystej z	rzeczywi-
stym	stanem	prawnym	nieruchomości,	realizowane	na	podstawie	art. 10 
KWU.	Celem	tego	powództwa	jest	usunięcie niezgodności	pomiędzy	sta-
nem	prawnym	nieruchomości	ujawnionym	w	księdze	wieczystej	a	jej	rze-
czywistym	stanem	prawnym.

Nadmienić	warto,	że	prawo	unijne	nie	ingeruje	w	zakres	i	kształt	prawa	
własności	w	państwach	członkowskich,	co	wynika	wprost	z	art.	345	Trak-
tatu	o	funkcjonowaniu	Unii	Europejskiej.	Oznacza	to,	że	kształtowanie	za-
sad	nabywania	własności	nieruchomości	oraz	stosowanie	uzasadnionych	
i	racjonalnych	ograniczeń	w	tym	zakresie	pozostawione	jest	suwerennym	
decyzjom	państw	członkowskich.

II. Ochrona własności w trybie roszczeń petytoryjnych
Na triadę	podmiotowych	praw	właściciela	nieruchomości,	jako	właści-

ciela	rzeczy,	którą	jest	nieruchomość,	wynikających	bezpośrednio	z	istoty	
prawa	własności	i	mających	charakter	bezwzględny,	składają	się:	
1)	 prawo	do	wyłącznego posiadania	nieruchomości	(ius possidendi),
2)	 korzystania	z	niej,	w	tym	używania	jej	(ius utendi),	pobierania	pożyt-

ków	i	innych	dochodów	(ius fruendi)	oraz	jej	zużycia	(ius abutendi),
3)	 rozporządzania	nią	(ius disponendi).	

Wszelkie naruszenia	powyższych	uprawnień	dają	właścicielowi	nieru-
chomości	prawo	do	wystąpienia	przeciwko	naruszycielowi	z	odpowiedni-
mi	roszczeniami,	określanymi	w	doktrynie	i	orzecznictwie	mianem	rosz-
czeń petytoryjnych.

Na	mocy	art.	209	KC	powyższe	 roszczenia	może	 realizować	 tak-
że	współwłaściciel nieruchomości,	gdyż	przepis	ten	stanowi,	że	każdy	
ze	współwłaścicieli	może	wykonywać	wszelkie	czynności	i	dochodzić	
wszelkich	roszczeń,	które	zmierzają	do	zachowania	wspólnego	prawa.

Podstawowymi	roszczeniami	zapewniającymi	ochronę	petytoryjną	są:
1)	 roszczenie windykacyjne oraz
2)	 roszczenie negatoryjne.

Ad. 1.	Możliwość	wystąpienia	przez	właściciela	z	roszczeniem win-
dykacyjnym	(rei vindicatio)	przewiduje	art. 222 § 1 KC,	który	stanowi,	
że	właściciel	może	żądać	od	osoby,	która	włada faktycznie jego	rzeczą,	
ażeby	rzecz	została	mu	wydana,	chyba	że	osobie	tej	przysługuje	skuteczne	
względem	właściciela	uprawnienie do władania rzeczą.

Uprawnienie	do	władania	rzeczą,	o	którym	mowa	w	powyższym	prze-
pisie,	może	wynikać	zarówno	ze	stosunku	o	charakterze	obligacyjnym,	
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np.	zawartej	umowy	najmu,	jak	i	ze	stosunku	o	charakterze	rzeczowym,	
np.	użytkowania	ustanowionego	na	rzecz	tej	osoby.	Zarzut	oparty	na	twier-
dzeniu	istnienia	uprawnienia	do	władania	rzeczą	będącą	przedmiotem	rosz-
czenia	windykacyjnego	określany	jest	w	doktrynie	mianem	zarzutu ha-
mującego.	Nie	wyłącza	on	roszczenia,	a	jedynie	hamuje	jego	realizację,	
do	chwili	ustania	uprawnienia	do	władania	rzeczą	przez	osobę,	która	zarzut	
ten	skutecznie	podnosi.

Roszczenie	windykacyjne	przysługuje	właścicielowi rzeczy,	czyli	wy-
nika z prawa własności.	Ma	ono	charakter	wydobywczy,	gdyż	jego	treś-
cią	jest	wydanie rzeczy.	Wydanie	powinno	zostać	dokonane	cum omni 
causa,	tzn.	łącznie	ze	wszystkimi	przychodami	uzyskanymi	przez	osobę,	
która	władała	bezprawnie	cudzą	rzeczą.

W	doktrynie	i	orzecznictwie	przyjmuje	się	zgodnie,	że	materialno-
prawną legitymację czynną,	rozumianą	jako	uprawnienie	do	wystąpie-
nia	z	roszczeniem	windykacyjnym,	ma	oprócz	właściciela	nieruchomości,	
także	użytkownik wieczysty. 

Legitymowanym biernie	jest	natomiast	każda	osoba,	która	faktycznie	
włada	cudzą	rzeczą.

Ad. 2. Z roszczeniem negatoryjnym	(actio negatoria)	może	wystąpić	
właściciel,	którego	prawo	zostało	naruszone	w	inny sposób,	aniżeli	przez	
pozbawienie	go	faktycznego	władania	rzeczą.	Roszczenie	to	uregulowane	
zostało	w	art. 222 § 2 KC	i	obejmuje	dwa uprawnienia,	które	mogą	być	
realizowane łącznie lub oddzielnie,	a	mianowicie:
a)	 uprawnienie	do	żądania	przywrócenia stanu zgodnego z prawem	–	

polegające	na	domaganiu	się	usunięcia skutków	naruszenia	(np.	zasy-
panie	bezprawnie	wykopanego	rowu),	które	nie	może	być	jednak	utoż-
samiane	z	roszczeniem	odszkodowawczym,

b)	 uprawnienie	do	żądania	zaniechania naruszeń	–	mające	na	celu	po-
wstrzymanie	naruszyciela	od	ewentualnych	dalszych	bezprawnych	
działań	odnoszących	się	do	cudzej	rzeczy.
Przyjmuje	się,	że	w	przypadku	roszczenia	negatoryjnego,	podobnie	jak	

w	przypadku	roszczenia	windykacyjnego,	legitymacja czynna	przysługuje	
również	użytkownikowi wieczystemu.

Legitymowanym biernie	jest	każda	osoba,	kto	narusza	cudze	prawo	
własności	w	sposób	inny	niż	przez	pozbawienie	właściciela	władania	rze-
czą.

Roszczenia petytoryjne	mają	charakter	obiektywny,	co	oznacza,	że	
kreuje je sam fakt naruszenia własności.	Bez	znaczenia	pozostaje	tu	oko-
liczność,	czy	naruszyciel	cudzej	własności	działał	świadomie,	czy	też	nie.	
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Roszczenia	te	wynikają	z istoty prawa własności,	jako	prawa	podmioto-
wego	o	charakterze	bezwzględnym.

Przy	realizacji	roszczeń	petytoryjnych	na	drodze	sądowej	ciężar do-
wodu	polegający	na	wykazaniu	prawa	własności	spoczywa	na właścicie-
lu (6	KC),	który	jest	w	procesach	petytoryjnych	powodem.	Z	tego	punktu	
widzenia	korzystniejsza	jest	sytuacja	właściciela	w	procesie	negatoryjnym	
niż	windykacyjnym,	gdyż	w	procesie	negatoryjnym	powód	korzysta	–	jako	
władający	rzeczą	–	z	domniemania	własności	wynikającego	z	posiadania	
(art.	339	KC).

Roszczeń	petytoryjnych	nie	należy	mylić	z	roszczeniami posesoryj-
nymi,	o	których	mowa	w	art. 344 KC,	które	wynikają	z	pewnego	stanu 
faktycznego,	jakim	jest	posiadanie rzeczy	(possessio),	chroniąc	ten	stan	
faktyczny.	Powołany	tu	przepis	art.	344	KC	stanowi,	że	posiadaczowi,	któ-
rego	posiadanie	zostało	naruszone,	przysługują	dwa roszczenia,	określa-
ne	w	doktrynie	mianem	posesoryjnych,	a	mianowicie:	a)	o	przywrócenie 
stanu poprzedniego	oraz	b)	o	zaniechanie naruszeń.	Roszczenia	te	nie	
są	zależne	od	dobrej	wiary	posiadacza,	ani	nawet	od	zgodności	posiadania	
ze	stanem	prawnym.	Ich	cechą	charakterystyczną	jest	to,	że	przysługują	
każdemu posiadaczowi,	niezależnie	od	charakteru	posiadania1.

Roszczenia petytoryjne	(windykacyjne	i	negatoryjne) dotyczące nie-
ruchomości nie ulegają przedawnieniu	(art.	223	§	1	KC).	Jest	to	wyjątek	
od	zasady	wyrażonej	w	art.	117	§	1	KC,	według	którego	roszczenia	ma-
jątkowe	ulegają	przedawnieniu.	Pamiętać	jednak	trzeba,	że	dochodzenie	
takiego	roszczenia	od	posiadacza samoistnego	nieruchomości	może	stać	
się	niemożliwe	ze	względu	na	jej	zasiedzenie	(art.	172	KC).

III. Roszczenia uzupełniające
Nawet	skuteczna	realizacja	roszczenia windykacyjnego nie wyrównu-

je właścicielowi	rzeczy	uszczerbku,	który	poniósł	na	skutek	czasowego	
pozbawienia	go	możliwości	korzystania	z	niej.	Dlatego	też	przepisy	Ko-
deksu	cywilnego	(art.	224	i	225)	przyznają	właścicielowi	dodatkowe	rosz-

1 Wyrok	w	procesie	posesoryjnym	ma	charakter	tymczasowy,	gdyż	nie	rozstrzyga	
o	prawie	do	rzeczy,	a	jedynie	o	jej	posiadaniu.	Ze	względu	na	tymczasowość	wyroku	
posesoryjnego,	sąd	ogranicza	badanie	sprawy	jedynie	do	ustalenia	1)	ostatniego stanu 
spokojnego posiadania	oraz	2)	faktu jego naruszenia.	Roszczenie	posesoryjne	po-
winno	być	przez	posiadacza	realizowane	szybko,	a	to	ze	względu	na	krótki,	bo	jedynie	
roczny	termin	na	jego	realizację.	Termin	ten	biegnie	od chwili naruszenia posiadania. 
Po	upływie	tego	terminu,	będącego	terminem	zawitym,	roszczenie	to	wygasa.
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czenia,	określane	w	piśmiennictwie	mianem roszczeń uzupełniających. 
Są	to	roszczenia	o:
1)	 wynagrodzenie	za	korzystanie	z	rzeczy,
2)	 zwrot pożytków	lub	ich	równowartości,
3)	 odszkodowanie	za	szkodę	spowodowaną	zużyciem	rzeczy,	jej	pogor-

szeniem	lub	utratą.
Roszczenia	uzupełniające	przysługują	także	właścicielowi	nierucho-

mości,	gdyż	nieruchomość	jest	rzeczą1. 
Roszczenia	uzupełniające	są	zbywalne,	co	oznacza,	że	właściciel	nieru-

chomości	może	nimi	rozporządzać.	Sąd	Najwyższy	w	uchw.	z	24.7.2013	r.,	
III	CZP	36/13,	wyjaśnił,	że	roszczenie	o	wynagrodzenie	za	korzystanie	z	rze-
czy	ma	charakter	obligacyjny	i	gdy	powstanie,	uzyskuje	byt	samodzielny,	
niezależnie	od	roszczeń	chroniących	własność	(art.	222	§	1	i	2	KC);	może	być	
samodzielnie	dochodzone	niezależnie	od	roszczenia	windykacyjnego	albo	ne-
gatoryjnego	i	jest	samodzielnym przedmiotem obrotu.	Utrata	własności	rze-
czy	nie	powoduje	utraty	możliwości	żądania	wynagrodzenia	za	korzystanie	
z	rzeczy	w	okresie,	w	którym	właścicielowi	prawo	to	przysługiwało.

Roszczenia	uzupełniające	przysługujące	właścicielowi	nieruchomo-
ści	przeciwko	posiadaczowi	samoistnemu	przedawniają	się	w	stosunko-
wo	krótkim	czasie,	bo	w	okresie	jednego roku	od	dnia	zwrotu	nierucho-
mości.	Przedawnienie	nie	oznacza	bynajmniej	wygaśnięcia	roszczenia,	
lecz	jedynie	jego	przekształcenie	się	w	zobowiązanie	niezupełne zwane 
też	naturalnym	(obligatio naturalis),	co	daje	zobowiązanemu	możliwość	
skutecznego	uchylenia	się	od	jego	wykonania	przez	podniesienie	zarzutu 
przedawnienia.	Bez	znaczenia	pozostaje	tu	okoliczność	dobrej	czy	złej	
wiary	posiadacza	nieruchomości.

1 Zob.	szerzej	J. Ignatowicz,	K. Stefaniuk,	Prawo	rzeczowe,	Warszawa	2012,	s.	171–173.


