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13. Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez
cudzoziemców

z dnia 24 marca 1920 r. (Dz.U. Nr 31, poz. 178)

Tekst jednolity z dnia 1 lipca 2016 r. (Dz.U. 2016, poz. 1061)1

(zm.: Dz.U. 2016, poz. 2175)

Art. 1. [Zezwolenie; cudzoziemiec] 1. Nabycie nieruchomości przez cudzo-
ziemca wymaga zezwolenia. Zezwolenie jest wydawane, w drodze decyzji
administracyjnej, przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli
sprzeciwu nie wniesie Minister Obrony Narodowej, a w przypadku nieru-
chomości rolnych, jeżeli sprzeciwu również nie wniesie minister właściwy
do spraw rozwoju wsi.

1a. Sprzeciw, o którym mowa w ust. 1, jest wyrażany, w drodze po-
stanowienia, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wystąpienia ministra
właściwego do spraw wewnętrznych. W szczególnie uzasadnionych przy-
padkach minister właściwy do spraw wewnętrznych, na wniosek organu,
któremu przysługuje prawo sprzeciwu, przedłuża termin na jego wniesie-
nie do 2 miesięcy od dnia doręczenia wystąpienia ministra właściwego do
spraw wewnętrznych.

1b. Odmowa wydania zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, nie wymaga
wystąpienia do Ministra Obrony Narodowej lub ministra właściwego do
spraw rozwoju wsi.

2. Cudzoziemcem w rozumieniu ustawy jest:
1) osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego;
2) osoba prawna mająca siedzibę za granicą;
3) nieposiadająca osobowości prawnej spółka osób wymienionych w pkt 1

lub 2, mająca siedzibę za granicą, utworzona zgodnie z ustawodaw-
stwem państw obcych;

4) osoba prawna i spółka handlowa nieposiadająca osobowości praw-
nej mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, kontrolo-
wana bezpośrednio lub pośrednio przez osoby lub spółki wymienione
w pkt 1, 2 i 3.

3. W przypadku spółki handlowej za kontrolowaną, w rozumieniu
ustawy, uważa się spółkę, w której cudzoziemiec lub cudzoziemcy dyspo-
nują bezpośrednio lub pośrednio powyżej 50% głosów na zgromadzeniu
wspólników lub na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik, użytkow-
nik lub na podstawie porozumień z innymi osobami, albo mają pozycję do-

1 Tekst jednolity ogłoszono dnia 20.07.2016 r.
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13 NabywNierCudzU Art. 1a

minującą w rozumieniu przepisów art. 4 § 1 pkt 4 lit. b lub c, lub e ustawy
z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2013 r.
poz. 1030, z późn. zm.).

4. Nabyciem nieruchomości w rozumieniu ustawy jest nabycie prawa
własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego, na podsta-
wie każdego zdarzenia prawnego.

5. Nabyciem drugiego domu w rozumieniu przepisów ustawy jest naby-
cie przez cudzoziemca, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1, nieruchomości
przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową lub na cele rekreacyjno-wypo-
czynkowe, która nie będzie stanowić stałego miejsca zamieszkania cudzo-
ziemca. Nie dotyczy to nabycia samodzielnego lokalu mieszkalnego w rozu-
mieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2015 r.
poz. 1892).

Art. 1a. [Wniosek o wydanie zezwolenia] 1. Zezwolenie, o którym mowa
w art. 1 ust. 1, jest wydawane na wniosek cudzoziemca, jeżeli:

1) nabycie nieruchomości przez cudzoziemca nie spowoduje zagrożenia
obronności, bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego, a także
nie sprzeciwiają się temu względy polityki społecznej i zdrowia społe-
czeństwa;

2) wykaże on, że zachodzą okoliczności potwierdzające jego więzi z Rze-
cząpospolitą Polską.

2. Okolicznościami potwierdzającymi więzi cudzoziemca z Rzecząpospo-
litą Polską mogą być w szczególności:

1) posiadanie polskiej narodowości lub polskiego pochodzenia;
2) zawarcie związku małżeńskiego z obywatelem Rzeczypospolitej Pol-

skiej;
3) posiadanie zezwolenia na pobyt:

a) czasowy z wyłączeniem zezwolenia, o którym mowa w art. 176
i art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
(Dz.U. poz. 1650, z późn. zm.), lub

b) stały, lub
c) rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;

4) członkostwo w organie zarządzającym przedsiębiorców wymienionych
w art. 1 ust. 2 pkt 4;

5) wykonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności go-
spodarczej lub rolniczej, zgodnie z przepisami prawa polskiego.

3. Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać:
1) oznaczenie wnioskodawcy i jego statusu prawnego;
2) oznaczenie nabywanej nieruchomości;
3) oznaczenie zbywcy;
4) określenie formy prawnej nabycia nieruchomości;
5) informację o celu i możliwości nabycia nieruchomości.

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, cudzoziemiec ubiegający się
o wydanie zezwolenia jest obowiązany dołączyć dokumenty potwierdza-
jące okoliczności wskazane we wniosku oraz okoliczności, o których mowa
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Art. 2–3a NabywNierCudzU 13

w ust. 2, a także inne dokumenty umożliwiające ustalenie prawidłowości
nabycia nieruchomości.

5. Powierzchnia nieruchomości nabytych przez cudzoziemca w celu za-
spokojenia jego potrzeb życiowych nie może przekroczyć 0,5 ha, zaś w przy-
padku określonym w ust. 2 pkt 5 powinna być uzasadniona rzeczywistymi
potrzebami wynikającymi z charakteru wykonywanej działalności gospo-
darczej.

6. Nabycie nieruchomości rolnych przez cudzoziemców następuje dodat-
kowo, z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształ-
towaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2012 r. poz. 803 oraz z 2016 r. poz. 585).

Art. 2. [Sprawdzanie; warunki specjalne] 1. Minister Spraw Wewnętrznych2

przed wydaniem decyzji w sprawie zezwolenia może:
1) zażądać przedstawienia dowodów i informacji niezbędnych do roz-

patrzenia wniosku oraz do dokonania sprawdzenia, o którym mowa
w pkt 2;

2) dokonać, także przy pomocy właściwych organów administracji rządo-
wej, sprawdzenia, czy nabycie nieruchomości przez cudzoziemca nie
spowoduje zagrożenia obronności, bezpieczeństwa państwa lub po-
rządku publicznego, a także czy będzie ono zgodne z interesem pań-
stwa.

2. Minister Spraw Wewnętrznych2 może w zezwoleniu określić dla cudzo-
ziemca zamierzającego nabyć nieruchomość specjalne warunki, od których
spełnienia będzie uzależniona możliwość jej nabycia.

Art. 2a. [Opinia] Minister właściwy do spraw wewnętrznych może zwra-
cać się do innych niż określone w art. 2 ust. 1 pkt 2 organów administracji
publicznej, organizacji zawodowych i instytucji państwowych o wyrażenie
opinii oraz przekazanie dokumentów i informacji, w szczególności zawar-
tych w ewidencji gruntów i budynków, niezbędnych do realizacji zadań,
o których mowa w art. 1 ust. 1, art. 3e oraz w art. 8 ust. 4.

Art. 3. [Treść zezwolenia; ważność] 1. Zezwolenie powinno określać
w szczególności:

1) osobę nabywcy i zbywcy;
2) przedmiot nabycia;
3) specjalne warunki, w sytuacji określonej w art. 2 ust. 2.

2. Zezwolenie jest ważne dwa lata od dnia wydania.

Art. 3a. [Specjalne strefy ekonomiczne] Decyzję w sprawie zezwolenia na
nabycie nieruchomości położonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej,
ustanowionej na podstawie odrębnych przepisów, wydaje się w terminie
miesiąca od dnia złożenia wniosku przez stronę.

2 Obecnie minister właściwy do spraw wewnętrznych, stosownie do art. 4 ust. 1,
art. 5 pkt 24 i art. 29 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej
(Dz.U. z 2016 r. poz. 543 i 749), która weszła w życie z dniem 1 kwietnia 1999 r.
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13 NabywNierCudzU Art. 3b–3e

Art. 3b. [Umorzenie postępowania] Postępowanie w sprawie wydania ze-
zwolenia umarza się, gdy wystąpi o to cudzoziemiec, na którego wniosek je
wszczęto, a także gdy właściciel lub wieczysty użytkownik nieruchomości
oświadczy, że nie zamierza jej zbyć na rzecz cudzoziemca ubiegającego się
o zezwolenie.

Art. 3c. [Odstąpienie od uzasadnienia] Organ wydający decyzję lub po-
stanowienie w postępowaniu toczącym się na podstawie przepisów ustawy
może odstąpić od uzasadnienia faktycznego, jeżeli wymaga tego obronność
lub bezpieczeństwo państwa.

Art. 3d. [Promesa] 1. Cudzoziemiec zamierzający nabyć nieruchomość
może ubiegać się o przyrzeczenie wydania zezwolenia, zwane dalej „pro-
mesą”. Do promesy stosuje się odpowiednio przepisy art. 1–3c.

2. Promesa jest ważna rok od dnia wydania.
3. Promesa może być wydana również na wniosek założycieli podmiotu,

o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 4.
4. W okresie ważności promesy nie można odmówić wydania zezwolenia,

chyba że uległ zmianie stan faktyczny istotny dla rozstrzygnięcia sprawy.

Art. 3e. [Nabycie akcji, udziałów] 1. Nabycie lub objęcie przez cudzo-
ziemca udziałów lub akcji w spółce handlowej z siedzibą na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, a także każda inna czynność prawna dotycząca
udziałów lub akcji wymaga zezwolenia ministra właściwego do spraw we-
wnętrznych, jeżeli w ich wyniku spółka będąca właścicielem lub wieczystym
użytkownikiem nieruchomości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sta-
nie się spółką kontrolowaną.

2. Nabycie lub objęcie przez cudzoziemca udziałów lub akcji w spółce
handlowej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będącej wła-
ścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej, wymaga zezwolenia ministra właściwego do spraw
wewnętrznych, jeżeli spółka ta jest spółką kontrolowaną, a udziały lub akcje
nabywa lub obejmuje cudzoziemiec niebędący udziałowcem lub akcjonariu-
szem spółki.

3. Przepisy ust. 1 i 2 nie dotyczą przypadków, gdy akcje spółki są dopusz-
czone do obrotu na rynku regulowanym albo spółka jest właścicielem lub
wieczystym użytkownikiem nieruchomości określonej w art. 8 ust. 1 pkt 1,
1a i 5, z zastrzeżeniem art. 8 ust. 3.

4. Do zezwoleń, o których mowa w ust. 1 i 2, przepisy art. 1–3d stosuje
się odpowiednio.

5. Wniosek o wydanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 i 2, powi-
nien oprócz informacji, o których mowa w art. 1a ust. 3 pkt 1 i 3, zawierać
dodatkowo:

1) oznaczenie spółki, której udziały (akcje) są nabywane, obejmowane albo
są przedmiotem innej czynności prawnej;
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2) oznaczenie spółki, która w wyniku nabycia, objęcia udziałów (akcji) albo
innej czynności prawnej dotyczącej udziałów (akcji) innej spółki handlo-
wej stanie się spółką kontrolowaną;

3) określenie nieruchomości stanowiących własność bądź będących
w użytkowaniu wieczystym spółki, która stanie się spółką kontrolo-
waną lub której udziały (akcje) są nabywane lub obejmowane przez
cudzoziemców;

4) określenie sposobu nabycia lub objęcia udziałów (akcji) bądź innej czyn-
ności prawnej dotyczącej udziałów (akcji) w spółce, na skutek której
spółka będąca właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nierucho-
mości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanie się spółką kontro-
lowaną.

Art. 3f. [Upoważnienie] Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi,
w drodze rozporządzenia:

1) rodzaje dokumentów, o których mowa w art. 1a ust. 4,
2) szczegółowe informacje dotyczące okoliczności wskazanych we wnio-

sku,
3) wzory oświadczeń składanych przez cudzoziemców w związku z pro-

wadzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych postę-
powaniem w sprawie wydania zezwolenia oraz wykazów dołączanych
do tych oświadczeń

– uwzględniając zróżnicowany zakres informacji i dokumentów składanych
przez cudzoziemców, o których mowa w art. 1 ust. 2.

Art. 4. [Sprawozdania dla Sejmu] Minister właściwy do spraw wewnętrz-
nych przedstawia Sejmowi corocznie, w terminie do dnia 31 marca, szczegó-
łowe sprawozdanie z realizacji ustawy, a w szczególności o liczbie udzielo-
nych zezwoleń, rodzaju i obszarze oraz terytorialnym rozmieszczeniu nieru-
chomości, których one dotyczą, a także liczbie decyzji odmawiających udzie-
lenia zezwolenia.

Art. 5. [Akty nabycia] Bez przedstawienia zezwolenia Ministra Spraw
Wewnętrznych2, a w przypadku ustanowienia w zezwoleniu specjalnych
warunków – także dowodu z dokumentu urzędowego o ich spełnieniu,
nie można dokonywać czynności prawnych oraz wpisów prawa własności
i prawa użytkowania wieczystego.

Art. 5a. (uchylony)

Art. 6. [Naruszenie ustawy] 1. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca
wbrew przepisom ustawy jest nieważne.

2. W razie nabycia nieruchomości wbrew przepisom ustawy, o nieważno-
ści nabycia orzeka sąd także na żądanie, właściwego ze względu na miejsce
położenia nieruchomości, wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty,
marszałka województwa lub wojewody albo na żądanie ministra właści-
wego do spraw wewnętrznych.
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3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do nabycia lub objęcia udzia-
łów lub akcji w spółce handlowej wbrew przepisom art. 3e, z tym że żą-
danie, o którym mowa w ust. 2, zgłosić może także każdy udziałowiec lub
akcjonariusz spółki.

Art. 7. [Przekształcenie spółki; dziedziczenie] 1. Przepisów ustawy nie
stosuje się do przekształcenia spółki handlowej w rozumieniu przepisów
tytułu IV działu III ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek
handlowych.

2.3 Przepisów ustawy nie stosuje się do nabycia nieruchomości w dro-
dze dziedziczenia lub zapisu windykacyjnego przez osoby uprawnione
do dziedziczenia ustawowego. Jeżeli prawo właściwe dla dziedziczenia
nie przewiduje dziedziczenia ustawowego, do oceny, czy nabywca nieru-
chomości jest osobą uprawnioną do dziedziczenia ustawowego, stosuje
się prawo polskie.

3. Jeżeli cudzoziemiec, który nabył wchodzącą w skład spadku nieru-
chomość na podstawie testamentu, nie uzyska zezwolenia ministra właści-
wego do spraw wewnętrznych na podstawie wniosku złożonego w ciągu
dwóch lat od dnia otwarcia spadku, prawo własności nieruchomości lub
prawo użytkowania wieczystego nabywają osoby, które byłyby powołane do
spadku z ustawy.

3a. Jeżeli cudzoziemiec, który nabył nieruchomość na podstawie zapisu
windykacyjnego, nie uzyska zezwolenia ministra właściwego do spraw we-
wnętrznych na podstawie wniosku złożonego w ciągu dwóch lat od dnia
otwarcia spadku, prawo własności nieruchomości lub prawo użytkowania
wieczystego wchodzi do spadku. Stosuje się wtedy przepisy ust. 2 i 3, z tym
że termin, o którym mowa w ust. 3, biegnie od chwili, gdy cudzoziemiec do-
wiedział się o wejściu do spadku prawa własności nieruchomości lub prawa
użytkowania wieczystego.

4. Przepisy ust. 2–3a stosuje się odpowiednio do udziałów lub akcji spółki
handlowej będącej właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nierucho-
mości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Przepisów ustawy nie stosuje się do funduszu inwestycyjnego zamknię-
tego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego stosującego
zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego
zamkniętego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o fun-
duszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwesty-
cyjnymi (Dz.U. z 2014 r. poz. 157, z późn. zm.).

Art. 7a. (uchylony)

Art. 8. [Zezwolenie zbędne] 1. Nie wymaga uzyskania zezwolenia, z za-
strzeżeniem ust. 3:

1) nabycie samodzielnego lokalu mieszkalnego w rozumieniu ustawy
z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali;

3 Art. 7 ust. 2 zmieniony ustawą z dnia 2.12.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2175),
która wchodzi w życie 1.01.2017 r., stosuje się do spadków otwartych nie wcześniej niż
w dniu 17 sierpnia 2015 r.
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1a) nabycie samodzielnego lokalu użytkowego o przeznaczeniu garażowym
lub udziału w takim lokalu, jeżeli jest to związane z zaspokojeniem po-
trzeb mieszkaniowych nabywcy lub właściciela nieruchomości lub sa-
modzielnego lokalu mieszkalnego;

2) nabycie nieruchomości przez cudzoziemca zamieszkującego w Rzeczy-
pospolitej Polskiej co najmniej 5 lat od udzielenia mu zezwolenia na
pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii
Europejskiej;

3) nabycie przez cudzoziemca będącego małżonkiem obywatela polskiego
i zamieszkującego w Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej 2 lata od
udzielenia mu zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezy-
denta długoterminowego Unii Europejskiej nieruchomości, które w wy-
niku nabycia stanowić będą wspólność ustawową małżonków;

4)4 nabycie przez cudzoziemca nieruchomości, jeżeli w dniu nabycia jest
uprawniony do dziedziczenia ustawowego w rozumieniu prawa pol-
skiego po zbywcy nieruchomości, a zbywca nieruchomości jest jej
właścicielem lub wieczystym użytkownikiem co najmniej 5 lat;

5) nabycie przez podmiot, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 4, na jego cele
statutowe, nieruchomości niezabudowanych, których łączna powierzch-
nia w całym kraju nie przekracza 0,4 ha na obszarze miast;

6) nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, będącego bankiem i jedno-
cześnie wierzycielem hipotecznym, w trybie przejęcia nieruchomości na
własność w wyniku bezskutecznej licytacji w postępowaniu egzekucyj-
nym;

7) nabycie lub objęcie przez bank będący osobą prawną określoną w art. 1
ust. 2 pkt 4 akcji lub udziałów w spółce, o której mowa w art. 3e,
w związku z dochodzeniem przez ten bank roszczeń wynikających z do-
konanych czynności bankowych.

2. Nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia przez cudzoziemców, będą-
cych obywatelami lub przedsiębiorcami państw – stron umowy o Europej-
skim Obszarze Gospodarczym albo Konfederacji Szwajcarskiej, z wyjątkiem
nabycia:

1) nieruchomości rolnych i leśnych, przez okres 12 lat od dnia przystąpie-
nia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej;

2) drugiego domu, przez okres 5 lat od dnia przystąpienia Rzeczypospo-
litej Polskiej do Unii Europejskiej.

2a. Nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia przez cudzoziemców, będą-
cych obywatelami państw – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospo-
darczym albo Konfederacji Szwajcarskiej w okresach określonych w ust. 2,
w przypadku:

1) nabycia nieruchomości rolnych położonych:
a) w województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubuskim,

opolskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim, za-
chodniopomorskim – po upływie 7 lat od dnia zawarcia umowy

4 Art. 8 ust. 1 pkt 4 w brzmieniu ustawy z dnia 2.12.2016 r. (Dz.U. z 2016 r.
poz. 2175), która wchodzi w życie 1.01.2017 r.
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dzierżawy z datą pewną, jeżeli przez ten okres osobiście prowadzili
na tej nieruchomości działalność rolniczą oraz legalnie zamieszkiwali
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b) w województwach: lubelskim, łódzkim, małopolskim, mazowieckim,
podkarpackim, podlaskim, śląskim, świętokrzyskim – po upływie
3 lat od dnia zawarcia umowy dzierżawy z datą pewną, jeżeli przez
ten okres osobiście prowadzili na tej nieruchomości działalność rolni-
czą oraz legalnie zamieszkiwali na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej;

2) nabycia drugiego domu:
a) jeżeli nabywca legalnie, nieprzerwanie zamieszkuje co najmniej 4 lata

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
b) w celu wykonywania działalności gospodarczej polegającej na świad-

czeniu usług turystycznych, przy czym zwolnienie to nie obejmuje
obywateli Konfederacji Szwajcarskiej.

2b. Obywatele państw – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospo-
darczym albo Konfederacji Szwajcarskiej, będący w dniu uzyskania przez
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej udziałowcami lub
akcjonariuszami spółek handlowych z siedzibą na terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej, mogą do okresów dzierżawy, o których mowa w ust. 2a pkt 1,
zaliczyć okres dzierżawy nieruchomości rolnej przez spółkę, jeżeli przez ten
okres, będąc udziałowcami lub akcjonariuszami spółki, osobiście prowadzili
na tej nieruchomości działalność rolniczą oraz legalnie zamieszkiwali na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Zwolnień, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się do nieruchomości
położonych w strefie nadgranicznej oraz gruntów rolnych o powierzchni
przekraczającej 1 ha.

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych prowadzi rejestr nierucho-
mości, udziałów i akcji, nabytych lub objętych przez cudzoziemców bez
zezwolenia w przypadkach określonych w ust. 1, 2 i 2a, oraz rejestr nie-
ruchomości, udziałów i akcji nabytych lub objętych przez cudzoziemców
na podstawie wymaganych zezwoleń, o których mowa w art. 1 ust. 1 oraz
w art. 3e ust. 1 i 2.

5. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, tryb postępowania
i szczegółowe zasady prowadzenia rejestrów, o których mowa w ust. 4.

Art. 8a.5 [Obowiązki notariusza i sądu] 1. Notariusz przesyła ministrowi
właściwemu do spraw wewnętrznych, w terminie 7 dni od dnia sporzą-
dzenia:

1) wypis aktu notarialnego oraz kopię umowy z podpisami notarialnie
poświadczonymi, na mocy których cudzoziemiec nabył nieruchomość
położoną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub nabył lub ob-
jął udziały, akcje lub ogół praw i obowiązków w spółce handlowej

5 Art. 8a w brzmieniu ustawy z dnia 2.12.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2175), która
wchodzi w życie 1.01.2017 r.
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będącej właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości
położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) wypis aktu poświadczenia dziedziczenia wraz z wypisem protokołu
dziedziczenia, jeżeli w akcie poświadczenia dziedziczenia stwier-
dzono dziedziczenie przez cudzoziemca, zaś w poprzedzającym go
protokole dziedziczenia stawający złożyli oświadczenie o tym, że
w skład spadku wchodzą własność lub wieczyste użytkowanie nie-
ruchomości położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
udziały, akcje lub ogół praw i obowiązków w spółce handlowej będą-
cej właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości po-
łożonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3) odpis europejskiego poświadczenia spadkowego, jeżeli stwierdzono
w nim dziedziczenie przez cudzoziemca, zaś w skład spadku wcho-
dzą własność lub wieczyste użytkowanie nieruchomości położonych
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub udziały, akcje lub ogół
praw i obowiązków w spółce handlowej będącej właścicielem lub
wieczystym użytkownikiem nieruchomości położonych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Sąd, w terminie określonym w ust. 1, przesyła ministrowi właści-
wemu do spraw wewnętrznych:

1) odpis prawomocnego orzeczenia o stwierdzeniu nabycia spadku oraz
odpis prawomocnego orzeczenia, na którego podstawie cudzoziemiec
nabył nieruchomość położoną na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej lub nabył lub objął udziały, akcje lub ogół praw i obowiązków
w spółce handlowej, w tym odpis europejskiego poświadczenia spad-
kowego;

2) kopie dokumentów złożonych do akt rejestrowych, z których wynika,
że doszło do nabycia lub objęcia udziałów, akcji lub ogółu praw i obo-
wiązków przez cudzoziemca w spółce handlowej będącej właścicie-
lem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości położonych na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności kopie umów,
orzeczeń sądowych, aktów poświadczenia dziedziczenia wraz z pro-
tokołami dziedziczenia, list wspólników, a w przypadku gdy nabycie
lub objęcie podlegają wpisowi do rejestru przedsiębiorców – także
odpisy wydanych w tym przedmiocie postanowień.

3. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do organów administracji pu-
blicznej, jeżeli nabycie nieruchomości położonej na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej nastąpiło na podstawie ostatecznej decyzji administracyj-
nej.

Art. 9. (uchylony)

Art. 10. [Wejście w życie] Ustawa niniejsza nabiera mocy obowiązującej
w 8 dni po jej ogłoszeniu6.

6 Ogłoszono dnia 12.04.1920 r.

249



14 CudzZezwR

14. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych
w sprawie szczegółowych informacji oraz rodzajów

dokumentów, jakie jest obowiązany przedstawić
cudzoziemiec ubiegający się o wydanie zezwolenia

na nabycie nieruchomości

z dnia 20 czerwca 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 729)

Na podstawie art. 3f ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieru-
chomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758, z późn.
zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:
1) szczegółowe informacje dotyczące okoliczności wskazanych we wniosku

o wydanie zezwolenia, o którym mowa w art. 1a ust. 3 oraz w art. 3e
ust. 5 ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez
cudzoziemców, zwanej dalej „ustawą”;

2) rodzaje dokumentów, jakie cudzoziemiec ubiegający się o wydanie ze-
zwolenia jest obowiązany dołączyć do wniosku o wydanie zezwolenia;

3) wzór oświadczenia składanego przez cudzoziemca ubiegającego się
o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości obejmującej lub obej-
mujących łącznie więcej niż piętnaście działek gruntu wraz z wzorem
wykazu nieruchomości;

4) wzór oświadczenia składanego przez spółkę, której udziały lub akcje
mają być przedmiotem nabycia, objęcia lub innej czynności prawnej na
rzecz cudzoziemca, wraz z wzorem wykazu nieruchomości posiada-
nych przez tę spółkę, jeżeli jest ona właścicielem bądź użytkownikiem
wieczystym nieruchomości obejmującej lub obejmujących łącznie wię-
cej niż piętnaście działek gruntu, w związku z wnioskiem cudzoziemca
o wydanie zezwolenia, o którym mowa w art. 3e ustawy.

§ 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości powinien
zawierać szczegółowe informacje dotyczące:

1) oznaczenia wnioskodawcy:
a) w przypadku osoby fizycznej – imię, nazwisko, obywatelstwo oraz

adres zamieszkania,
b) w przypadku osoby prawnej i spółki nieposiadającej osobowości

prawnej – nazwę, adres siedziby, przedmiot działalności, imiona i na-
zwiska członków zarządu, a także informacje dotyczące wspólników,
udziałowców lub akcjonariuszy, z podaniem:
– w przypadku osoby fizycznej – imienia i nazwiska, obywatelstwa

oraz adresu zamieszkania,

250



§ 3 CudzZezwR 14

– w przypadku osoby prawnej i spółki nieposiadającej osobowości
prawnej – nazwy, adresu siedziby,

oraz ilości głosów posiadanych na zgromadzeniu wspólników lub
walnym zgromadzeniu przez poszczególnych udziałowców lub ak-
cjonariuszy, wyrażonej w procentach;

2) oznaczenia nabywanej nieruchomości:
a) w przypadku nieruchomości gruntowej – nabywany tytuł prawny

do nieruchomości, ulicę, miejscowość, gminę i województwo, numer
działki ewidencyjnej, powierzchnię w hektarach, numer księgi wie-
czystej oraz cechy zabudowy,

b) w przypadku nieruchomości budynkowej – numer porządkowy bu-
dynku, powierzchnię użytkową budynku w metrach kwadratowych,
ulicę, miejscowość, gminę i województwo,

c) w przypadku lokalu stanowiącego odrębny przedmiot własności –
numer porządkowy budynku i lokalu, ulicę, miejscowość, gminę
i województwo, powierzchnię użytkową lokalu w metrach kwadra-
towych oraz udział w nieruchomości wspólnej, na której usytuowany
jest lokal;

3) oznaczenia zbywcy:
a) w przypadku osoby fizycznej – imię, nazwisko, adres zamieszkania,
b) w przypadku osoby prawnej – nazwę, adres siedziby;

4) określenia rodzaju zdarzenia prawnego, na podstawie którego dojdzie
do nabycia nieruchomości;

5) celu nabycia nieruchomości, a w przypadku gdy nabycie nieruchomo-
ści ma nastąpić na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej lub
rolniczej – także planowanego sposobu wykorzystywania nieruchomo-
ści, w tym rodzaju planowanych na niej inwestycji;

6) źródła pochodzenia środków finansowych na zakup nieruchomości.

§ 3. 1. Cudzoziemiec ubiegający się o wydanie zezwolenia na nabycie nie-
ruchomości jest obowiązany dołączyć do wniosku, o którym mowa w § 2,
następujące dokumenty:

1) określające jego status prawny:
a) w przypadku osoby fizycznej – odpis lub kopię dokumentu ze

zdjęciem potwierdzającego tożsamość, ze wskazaniem obywatelstwa,
daty i miejsca urodzenia, a w przypadku gdy nabycie nieruchomości
ma nastąpić na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej –
także wyciąg z odpowiedniego rejestru lub ewidencji,

b) w przypadku osoby prawnej i spółki nieposiadającej osobowości
prawnej – odpis lub wyciąg z odpowiedniego rejestru wystawiony
nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku;

2) określające nieruchomość, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed dniem złożenia wniosku:
a) odpis księgi wieczystej lub zaświadczenie ze zbioru dokumentów,
b) wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej,
c) w przypadku gdy aktualne oznaczenie nieruchomości nie zostało

ujawnione w księdze wieczystej – urzędowe dokumenty stanowiące
podstawę dokonania zmian oznaczenia nieruchomości,
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d) wypis z aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania prze-
strzennego, ewentualnie decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicz-
nego albo decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli została wydana,
a w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego – dokument wystawiony przez właściwy organ, poświad-
czający brak planu;

3) oświadczenie zbywcy wyrażające wolę zbycia nieruchomości na rzecz
cudzoziemca, a w przypadku nabywania nieruchomości w wyniku pro-
cesu łączenia (podziału) spółek – uzgodniony plan połączenia (po-
działu) wraz z załącznikami – projektami uchwał o połączeniu (po-
dziale) i projektem umowy lub statutu spółki przejmującej, wydzielonej
lub nowo zawiązanej.

2. Cudzoziemiec ubiegający się o wydanie zezwolenia na nabycie lokalu
stanowiącego odrębny przedmiot własności nie ma obowiązku dołączenia
do wniosku dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b–d. W przy-
padku gdy lokal nie ma założonej księgi wieczystej, cudzoziemiec ma obo-
wiązek przedłożyć odpis księgi wieczystej oraz wypis z rejestru gruntów
dotyczące nieruchomości zabudowanej budynkiem, w którym znajduje się
nabywany lokal.

§ 4. 1. Jeżeli we wniosku o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości
cudzoziemiec wskazał okoliczności określone w art. 1a ust. 2 pkt 4 ustawy,
jest on obowiązany dołączyć do niego następujące dokumenty, wystawione
nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku:

1) odpis lub wyciąg z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądo-
wego dotyczący przedsiębiorcy, w którym cudzoziemiec pełni funkcję
członka organu zarządzającego;

2) zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego stwierdzające, że
przedsiębiorca, w którym cudzoziemiec pełni funkcję członka organu
zarządzającego, nie zalega z wpłatami należności budżetowych;

3) zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecz-
nych stwierdzające, że przedsiębiorca, w którym cudzoziemiec pełni
funkcję członka organu zarządzającego, nie zalega ze składkami na Fun-
dusz Ubezpieczeń Społecznych.

2. Jeżeli we wniosku o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości cu-
dzoziemiec wskazał okoliczności określone w art. 1a ust. 2 pkt 5 ustawy, jest
on obowiązany dołączyć dokumenty potwierdzające wykonywanie działal-
ności gospodarczej lub rolniczej, w szczególności odpisy uzyskanych kon-
cesji i zezwoleń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5. Cudzoziemiec, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2–4 ustawy, ubie-
gający się o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości obowiązany jest
także do przedstawienia dokumentów wskazujących na posiadanie środ-
ków finansowych na zakup nieruchomości oraz możliwości finansowania
działalności w zakresie, o którym mowa w § 2 pkt 5, wystawionych nie
wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku:

1) zaświadczenia banku, w którym prowadzony jest podstawowy rachu-
nek bieżący nabywcy bądź jego udziałowców lub akcjonariuszy, określa-
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jącego wielkość posiadanych środków finansowych oraz jego zdolność
kredytową i płatniczą;

2) zaświadczenia z właściwego urzędu skarbowego stwierdzającego, że na-
bywca nie zalega z wpłatami należności budżetowych;

3) zaświadczenia z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecz-
nych stwierdzającego, że nabywca nie zalega ze składkami na Fundusz
Ubezpieczeń Społecznych.

§ 6. Wniosek o wydanie zezwolenia, o którym mowa w art. 3e ustawy,
powinien zawierać szczegółowe informacje dotyczące:

1) oznaczenia cudzoziemca ubiegającego się o wydanie zezwolenia na na-
bycie, objęcie lub inną czynność prawną dotyczącą udziałów lub akcji:
a) w przypadku osoby fizycznej – imię i nazwisko, obywatelstwo oraz

adres zamieszkania,
b) w przypadku osoby prawnej i spółki nieposiadającej osobowości

prawnej – nazwę, adres siedziby, przedmiot działalności, imiona i na-
zwiska członków zarządu, a także informacje dotyczące wspólników,
udziałowców lub akcjonariuszy, z podaniem:
– w przypadku osoby fizycznej – imienia i nazwiska, obywatelstwa

oraz adresu zamieszkania,
– w przypadku osoby prawnej – nazwy, adresu siedziby,
oraz ilości głosów posiadanych na zgromadzeniu wspólników lub
walnym zgromadzeniu przez poszczególnych udziałowców lub ak-
cjonariuszy, wyrażonej w procentach;

2) oznaczenia spółki, której udziały lub akcje mają być przedmiotem na-
bycia, objęcia lub innej czynności prawnej na rzecz cudzoziemca, ze
wskazaniem: firmy, adresu siedziby, przedmiotu działalności, wielkości
kapitału zakładowego, członków zarządu, udziałowców lub akcjonariu-
szy, z podaniem:
a) w przypadku osoby fizycznej – imienia i nazwiska, obywatelstwa

oraz adresu zamieszkania,
b) w przypadku osoby prawnej – nazwy, adresu siedziby,

oraz ilości głosów posiadanych na zgromadzeniu wspólników lub
walnym zgromadzeniu przez poszczególnych udziałowców lub akcjo-
nariuszy, wyrażonej w procentach;

3) oznaczenia spółek z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zależnych od spółki, o której mowa w pkt 2, będących właścicielami
lub wieczystymi użytkownikami nieruchomości na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej, które staną się cudzoziemcami w rozumieniu ustawy
w wyniku nabycia, objęcia lub innej czynności prawnej na rzecz cudzo-
ziemca dotyczącej udziałów lub akcji spółki, o której mowa w pkt 2;

4) określenia nieruchomości stanowiących własność lub będących w użyt-
kowaniu wieczystym spółki, której udziały lub akcje mają być przedmio-
tem nabycia, objęcia lub innej czynności prawnej na rzecz cudzoziemca,
oraz nieruchomości stanowiących własność lub będących w użytko-
waniu wieczystym jej spółek zależnych, które w wyniku jakiejkolwiek
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z tych czynności staną się kontrolowane przez cudzoziemca lub cudzo-
ziemców, ze wskazaniem:
a) w przypadku nieruchomości gruntowej – ulicy, miejscowości, gminy

i województwa, numeru działki ewidencyjnej, powierzchni w hekta-
rach, numeru księgi wieczystej oraz cech jej zabudowy,

b) w przypadku nieruchomości budynkowej – numeru porządkowego
budynku, powierzchni użytkowej budynku, ulicy, miejscowości,
gminy i województwa,

c) w przypadku lokalu stanowiącego odrębny przedmiot własności –
numeru porządkowego budynku i lokalu, ulicy, miejscowości, gminy
i województwa, powierzchni użytkowej lokalu w metrach kwadrato-
wych, udziału w nieruchomości wspólnej, na której usytuowany jest
lokal;

5) oznaczenia zbywcy, ze wskazaniem w przypadku osoby fizycznej – imie-
nia, nazwiska, adresu zamieszkania, a w przypadku osoby prawnej –
nazwy i adresu siedziby;

6) określenia:
a) sposobu nabycia lub objęcia udziałów lub akcji, ze wskazaniem ich

ilości oraz podaniem w procentach, jakiej ilości głosów na zgroma-
dzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu będzie odpowiadała
ilość nabywanych lub obejmowanych udziałów lub akcji,

b) innej czynności prawnej dotyczącej udziałów lub akcji w spółce, na
skutek której spółka handlowa z siedzibą na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej będąca właścicielem bądź użytkownikiem wieczy-
stym nieruchomości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanie
się spółką kontrolowaną.

§ 7. 1. Cudzoziemiec ubiegający się o wydanie zezwolenia, o którym mowa
w art. 3e ustawy, jest obowiązany dołączyć do wniosku, o którym mowa
w § 6, następujące dokumenty:

1) określające jego status prawny:
a) w przypadku osoby fizycznej – odpis lub kopię dokumentu ze

zdjęciem potwierdzającego tożsamość, ze wskazaniem obywatelstwa,
daty i miejsca urodzenia,

b) w przypadku osoby prawnej i spółki nieposiadającej osobowości
prawnej – odpis lub wyciąg z odpowiedniego rejestru wystawiony
nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku;

2) określające status prawny spółki, której udziałów lub akcji dotyczy
wniosek:
a) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego wystawiony nie wcześniej niż

3 miesiące przed dniem złożenia wniosku,
b) umowa lub statut spółki ze wszystkimi zmianami lub tekst jednolity,
c) aktualny odpis z księgi udziałów lub księgi akcyjnej;

3) określające status prawny zbywcy udziałów lub akcji:
a) w przypadku osoby fizycznej – dokument potwierdzający tożsamość,

ze wskazaniem obywatelstwa, daty i miejsca urodzenia,
b) w przypadku osoby prawnej i spółki nieposiadającej osobowości

prawnej – odpis lub wyciąg z odpowiedniego rejestru przedsiębior-
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ców wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia
wniosku;

4) określające nieruchomości stanowiące własność lub będące w użytkowa-
niu wieczystym spółki, której udziały lub akcje mają być przedmiotem
nabycia, objęcia lub innej czynności prawnej na rzecz cudzoziemca, oraz
nieruchomości stanowiące własność lub będące w użytkowaniu wieczy-
stym jej spółek zależnych, które w wyniku jakiejkolwiek z tych czynności
staną się kontrolowane przez cudzoziemca lub cudzoziemców, wysta-
wione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku:
a) odpis księgi wieczystej,
b) wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej,
c) w przypadku gdy aktualne oznaczenie nieruchomości nie zostało

ujawnione w księdze wieczystej – urzędowe dokumenty stanowiące
podstawę dokonania zmian oznaczenia nieruchomości,

d) wypis z aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania prze-
strzennego, ewentualnie decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicz-
nego albo decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli została wydana,
a w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego – dokument wystawiony przez właściwy organ, poświad-
czający brak planu;

5) oświadczenie zbywcy udziałów lub akcji wyrażające wolę ich zbycia na
rzecz nabywcy, ze wskazaniem formy zbycia, ilości zbywanych udzia-
łów lub akcji oraz z podaniem odpowiadającej im ilości głosów na zgro-
madzeniu wspólników lub na walnym zgromadzeniu wyrażonej w pro-
centach, a w przypadku nabywania lub obejmowania udziałów lub akcji
w procesie łączenia albo podziału spółek – uzgodniony plan połączenia
albo podziału wraz z załącznikami – projektami uchwał o połączeniu
albo podziale i projektem umowy lub statutu spółki przejmującej, wy-
dzielonej lub nowo zawiązanej.

2. Cudzoziemiec ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na nabycie lub
objęcie udziałów lub akcji spółki będącej właścicielem lokalu stanowiącego
odrębny przedmiot własności nie ma obowiązku dołączenia do wniosku
dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 4 lit. b–d.

§ 8. 1. Cudzoziemiec ubiegający się o wydanie zezwolenia na nabycie nieru-
chomości obejmującej lub obejmujących łącznie więcej niż piętnaście działek
gruntu składa oświadczenie wraz ze stanowiącym integralną część wniosku
wykazem nabywanych nieruchomości, według wzoru oświadczenia określo-
nego w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

2. Cudzoziemiec ubiegający się o wydanie zezwolenia, o którym mowa
w art. 3e ustawy, w przypadku gdy spółka, której udziały lub akcje mają być
przedmiotem nabycia, objęcia lub innej czynności prawnej na rzecz cudzo-
ziemca, jest właścicielem bądź użytkownikiem wieczystym nieruchomości
obejmującej lub obejmujących łącznie więcej niż piętnaście działek gruntu,
składa oświadczenie wraz ze stanowiącym integralną część wniosku wy-
kazem nieruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu
wieczystym spółki, według wzoru oświadczenia określonego w załączniku
nr 2 do rozporządzenia.
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3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do spółek zależnych od spółki,
której udziały lub akcje mają być przedmiotem nabycia, objęcia lub innej
czynności prawnej na rzecz cudzoziemca, jeżeli w wyniku którejkolwiek
z tych czynności spółki zależne staną się kontrolowane przez cudzoziemca
lub cudzoziemców.

§ 9. 1. Kopie dokumentów, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu,
dołącza się do wniosku o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości
poświadczone za zgodność z oryginałem.

2. Dokumenty w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumacze-
niem na język polski poświadczonym przez tłumacza przysięgłego.

§ 10. Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych informacji
oraz rodzajów dokumentów, jakie jest obowiązany przedstawić cudzozie-
miec ubiegający się o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości (Dz.U.
Nr 94, poz. 925 oraz z 2006 r. Nr 226, poz. 1653).

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłosze-
nia1.

Załączniki nr 1–2. (pominięte)

1 Ogłoszono dnia 28.06.2012 r.
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