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Umowa przekazania nieruchomości – uwagi wstępne. 

 

Zagadnienie wyzbycia się prawa własności rzeczy Kodeks cywilny regulował w art. 179 

odnośnie do nieruchomości i w art. 180 odnośnie do rzeczy ruchomej.
1
 Tak jak wyzbycie się własności 

rzeczy ruchomej nie budziło i do tej pory nie budzi większych wątpliwości, tak art. 179 k.c. stał się 

przedmiotem licznych kontrowersji, których nie udało się usunąć drogą kolejnych nowelizacji. 

Ostatecznie przepis ten został uznany wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 15 marca 2005 r. 

za niezgodny z art. 2 i 165 Konstytucji RP i utracił moc obowiązującą z dniem 15 lipca 2006 r.
2
 

W wyniku nowelizacji, która weszła w życie 11 października 2008 r. dodano do Kodeksu cywilnego 

tytuł XXXIII
1
 regulujący umowę przekazania nieruchomości.  

Aby właściwie przeprowadzić analizę umowy przekazania nieruchomości, należy najpierw 

scharakteryzować instytucję  zrzeczenia się własności nieruchomości w ogólności, następnie 

przedstawić ją w świetle nieobowiązującego już art. 179 k.c., a w rezultacie omówić obecne 

uregulowanie zawarte w art. 902
1
 i 902

2
 k.c. Dla lepszego zrozumienia instytucji zrzeczenia się 

własności nieruchomości oraz umowy przekazania nieruchomości, konieczne jest odniesienie się do 

uregulowań występujących na gruncie ustawy o gospodarce nieruchomościami.
3
 Dodatkowo w trakcie 

rozważań będą sygnalizowane problemy, które pojawiają się w konsekwencji komparatystyki 

wymienionych wyżej przepisów.  

 

Zrzeczenie się własności nieruchomości. 

Zrzeczenie się, jak wskazuje G. Bieniek, jest jednym ze sposobów utraty własności rzeczy 

niewymagającym wskazywania przez właściciela następcy prawnego.
4
  

Możliwość zrzeczenia się własności, czyli wyzbycia się tego prawa mocą jednostronnego aktu, 

stanowi jeden z atrybutów prawa własności. Uprawnienia właściciela sięgają aż do zużycia czy 

zniszczenia rzeczy (ius abutendi). W przypadku nieruchomości realizacja tego uprawnienia może 

polegać na zrzeczeniu się własności, które jest jednocześnie rozporządzeniem rzeczą. Mimo, że nie 

wszystkie ustawodawstwa regulują instytucję zrzeczenia się własności, jej dopuszczalność jest 

                                                           
1  Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm. 
2 Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483; wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 15 marca 2005 r. ( K 9/04, OTK-A 2005, nr 3, poz. 24; E. 
Niezbecka, Tytuł XXXIII1. Przekazanie nieruchomości, [w:] red. A. Kidyba, Kodeks cywilny. Komentarz, T.3. Zobowiązania - 

część szczególna, Warszawa 2010, s. 1209. 
3 Dz. U. 1997 nr 115 poz. 741 z  późn. zm.. 
4 G. Bieniek, Zrzeczenie się własności i innych praw rzeczowych, ,,Rejent” 2004, nr 3-4, s. 27. 
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powszechnie przyjęta.
5
 Zdaniem, E. Gniewka wyzbycie się własności stanowi skrajną, najdalej idącą 

postać rozporządzenia rzeczą.
6
 

Należy w tym miejscu stwierdzić, iż prawo własności traktowane jest w naszym systemie 

prawnym jako prawo podmiotowe o najszerszej treści – w porównaniu z innymi prawo – jako prawo 

najsilniejsze w stosunku do rzeczy, w tym do nieruchomości. Nie jest to co prawda prawo absolutne, 

niczym w swej treści nieograniczone, lecz zgodnie z art. 64 ust.3 Konstytucji RP ,,własność może być 

ograniczona tylko w drodze ustawy i tylko w zakresie, w jakim nie narusza ona istoty prawa 

własności”.
7
 

W odniesieniu do zrzeczenia się własności nieruchomości przy okazji podać można 

uregulowania występujące w ustawodawstwach innych państw. Dla przykładu holenderski kodeks 

cywilny w ogóle nie przewiduje możliwości zrzeczenia się własności nieruchomości, a dopuszcza 

jedynie umowne nabycie nieruchomości.
8
 System niemiecki dopuszcza figurę, jaką jest zrzeczenie 

będące jednostronną czynnością prawną, z takim skutkiem prawnym, że nieruchomość staje się rzeczą 

niczyją i dopiero jej zawłaszczenie (w zasadzie przez kraj związkowy) prowadzi do jej nabycia 

na własność.
9
 Prawo francuskie natomiast nie reguluje expressis verbis czynności zrzeczenia, 

poprzestając jedynie na unormowaniu stanu faktycznego opuszczenia nieruchomości. Nieruchomość ta 

nigdy nie staje rzeczą niczyją jak w prawie niemieckim, ale będąc dobrem, które nie ma właściciela, 

należy do państwa (domeny publicznej).
10

 

Do 15 lipca 2006 r. możliwość zrzeczenia się własności nieruchomości w drodze 

jednostronnego oświadczenia woli składanego przez właściciela przewidywał art. 179 polskiego k.c.
11

 

Obowiązywała zasada, że: ,,właściciel może wyzbyć się własności nieruchomości przez to, że się jej 

zrzeknie. Zrzeczenie wymaga formy aktu notarialnego. Nieruchomość, której właściciel zrzekł się, staje 

się własnością gminy, na obszarze której nieruchomość jest położona”.
12

 Gmina ponosiła 

odpowiedzialność z nieruchomości za jej obciążenia do wartości nabytej nieruchomości według stanu 

z chwili nabycia, a według cen rynkowych z chwili zaspokojenia wierzyciela.
13

 

W ocenie Trybunału Konstytucyjnego zastosowana w art. 179 k.c konstrukcja prawna 

naruszała konstytucyjną zasadę samodzielności jednostek samorządu terytorialnego, pozostawała 

ponadto w sprzeczności z podstawową dla prawa cywilnego zasadą równorzędności podmiotów. 

Narzucała bowiem gminom status właściciela niechcianych nieruchomości i to będących zwykle 

                                                           
5 Por. K. Dadańska, B. Ziemianin, Prawo rzeczowe, Warszawa - Kraków 2008, s.  70. 
6 E. Gniewek, Prawo rzeczowe, Warszawa 2010, s. 61. 
7 Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483; G. Bieniek, Czy można zrzec się własności nieruchomości po dniu 15 lipca 2006 roku?, ,,Rejent” 

2006, nr 9, s.11-12. 
8 Por. S. Dmowski, Tytuł XXXIII1. Przekazanie nieruchomości, [w:] red. G. Bieniek, Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga 3. 

Zobowiązania T.2, Warszawa 2011, s. 985-986. 
9 Z. Radwański, Zrzeczenie się własności nieruchomości – uwagi do wyroku TK z 15.3.2005 r. (K 9/04), ,,Monitor Prawniczy” 
2005, nr 19, s. 927. 
10 P. Gumiński, Wyzbycie się nieruchomości- umowa przekazania nieruchomości, ,,Przegląd Prawa Handlowego” 2009, nr 2, s. 35. 
11 Por. M. Safjan, Tytuł XXXIII1. Przekazanie nieruchomości, [w:] red. K. Pietrzykowski, Kodeks cywilny. Komentarz, T.2. 
Komentarz do art. 450 – 1088., Warszawa 2009, s. 861. 
12 E. Gniewek, Prawo…, s. 96. 
13 G. Bieniek, Wyzbycie się własności nieruchomości lub użytkowania wieczystego [w:] red. G. Bieniek, S. Rudnicki, 
Nieruchomości. Problematyka prawna, Warszawa 2011, s. 1054. 



Przegląd Prawniczy ELSA Poland ~ 123 ~ Zeszyt 1/2013 

 

w takim stanie, że konieczność ich utrzymania i ponoszenia nakładów stanowiła dla gminy poważne 

obciążenie.
14

 

R. Strzelczyk zauważa, że instytucją tę wykorzystywano często do przenoszenia na gminy 

własności nieruchomości ekologicznie zdegradowanych lub kłopotliwych z innych powodów.
15

 

P. Gumiński dodaje, że właściciele dążyli do uniknięcia wydatków związanych z utrzymaniem 

nieruchomości, a nieznajdujących pokrycia w ich rynkowej wartości (…). Ponadto chcieli uniknąć 

potencjalnego ryzyka odpowiedzialności za szkodę, jakiej mogłyby doznać osoby trzecie w związku 

ze stanem takich nieruchomości.
16

 Znamienny w tej kwestii jest pogląd S. Rudnickiego, który stwierdził, 

iż ,,własność nie oznacza absolutnej swobody postępowania właściciela z jego rzeczą. Dotyczy 

to w szczególności pozbycia się własności nieruchomości, które nie może stanowić niczym 

nieograniczonej możliwości przerzucania na państwo lub gminę kłopotów, jakich nieruchomość 

przysparza właścicielowi najczęściej bez jego winy, na przykład budynek wymagający kapitalnego 

remontu, często nieopłacalnego”.
17

  

Jak już na początku wskazano, m.in.: z powyższych powodów, art. 179 k.c. został uznany przez 

Trybunał Konstytucyjny za niezgodny z art. 2 i 165 Konstytucji RP i utracił moc obowiązującą z dniem 

15 lipca 2006 r.  

W okresie między datą uchylenia art. 179 k.c. a wejściem w życie art. 902
1 

i 902
2
 k.c. 

regulujących umowę przekazania nieruchomości wytworzyła się swoista ,,próżnia” w zakresie wyzbycia 

się prawa własności nieruchomości. Kodeks cywilny bowiem w ogóle nie regulował tej problematyki, 

stąd zrzeczenie się własności nie było możliwe.
18

 

System prawny jednak dopuszczał i regulował możliwość wyzbycia się własności rzeczy 

ruchomej (art. 180 k.c.).
19

  Zgodnie z tym przepisem,  właściciel może wyzbyć się własności rzeczy 

ruchomej przez to, że z tym zamiarem porzuci rzecz. Wyzbycie traktowane jest jako zrzeczenie się 

własności ruchomości, a  sposobem wyzbycia jest porzucenie rzeczy ruchomej, Porzucenie rzeczy jest 

więc równocześnie czynnością techniczną i jednostronną czynnością prawną rozporządzającą.
20

 

W związku z brakiem uregulowania problematyki zrzeczenia nieruchomości, konieczne było 

wypełnienie zaistniałej luki w sposób odpowiadający standardom wskazanym przez Trybunał 

Konstytucyjny.
21

 Pojawiało się bowiem pytanie, czy  możliwe jest zrzeczenie się własności 

nieruchomości.
22

 Jak wskazywał Z. Radwański: ,,w braku szczególnego unormowania zrzeczenia się 

własności nieruchomości, czynność tego rodzaju byłaby nieważna z mocy art. 58 § 1 k.c. Niewątpliwie 

                                                           
14Por.  J. Panowicz – Lipska, Z. Radwański, Zobowiązania. Część szczegółowa, Warszawa 2011, s. 93. 
15 R. Strzelczyk, Prawo nieruchomości, Warszawa 2011, s. 216. 
16 Por. P. Gumiński, Wyzbycie się nieruchomości…, s. 35. 
17 Ibidem, s. 35. 
18 E. Niezbecka, Tytuł XXXIII1. Przekazanie nieruchomości, [w:] red. A. Kidyba, Kodeks cywilny…, s. 1209; Patrz: uchwała SN z 

8 marca 2007r., III CZP 18/07, OSNC 2008, nr 2, poz.17. 
19 Por. M. Safjan, Tytuł XXXIII1. Przekazanie nieruchomości, [w:] red. K. Pietrzykowski, Kodeks cywilny…,s. 861. 
20 G. Bieniek, Wyzbycie się własności nieruchomości lub użytkowania wieczystego [w:] red. G. Bieniek, S. Rudnicki, 

Nieruchomości…, s. 1059. 
21 J. Panowicz – Lipska, Z. Radwański, Zobowiązania…, s. 94. 
22 Por. K. Dadańska, B. Ziemianin, Prawo…, op. cit. s. 70. 
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prowadziło to do ograniczenia własności. Jednakże miałoby to krótkotrwały charakter – do czasu 

prowadzonych prac legislacyjnych(…).
23

 W tym miejscu jednoznacznie stwierdzić trzeba, że owy stan 

„próżni” istniał dość długo, tj. od 16 lipca 2006 r. do 10  października 2008r. 

Z. Radwański jako Przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze 

Sprawiedliwości, zajął stanowisko, że ,,nie jest konieczne regulowanie instytucji zrzeczenia się 

własności nieruchomości w polskim systemie prawnym. Otwarta jest natomiast kwestia uregulowania 

nowego typu umowy przekazywania własności nieruchomości na rzecz gminy lub Skarbu Państwa.
24

 

Zaznaczyć należy, że w trybie odrębnych przepisów mogły (w okresie ,,próżni”) i mogą nadal zrzec się 

własności nieruchomości państwowe i samorządowe osoby prawne. Mianowicie, według ustawy 

o gospodarce nieruchomościami, ,,państwowa lub samorządowa osoba prawna może zrzec się własności 

lub użytkowania wieczystego nieruchomości odpowiednio na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki 

samorządu terytorialnego” (art. 16 ust. 1 u.g.n.).
25

 

 

Przekazanie nieruchomości. 

Ustawą o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy  - Prawo o notariacie z 23 lipca 2008 

r., która weszła w życie 11 października 2008 r., do Kodeksu cywilnego dodany został tytuł XXXIII
1
 

,,Przekazanie nieruchomości” regulujący w art. 902
1
 i 902

2
 umowę przekazania nieruchomości jako – 

w zasadzie - jedyną formę ,,wyzbycia się” prawa własności nieruchomości.
26

 Zdaniem G. Bienka 

ta zmiana kodeksu cywilnego jest mocno spóźnioną ,,reakcją” ustawodawcy na wyrok Trybunału 

Konstytucyjnego dotyczący art. 179 k.c.
27

 

Uwzględniając wskazania Trybunału Konstytucyjnego zawarte w wyroku z 15 marca 2005 r., 

ustawodawca nie zdecydował się na ,,przywrócenie” stanu prawnego sprzed 25 września 2003 r. 

Bowiem konstrukcja jednostronnej czynności prawnej, jaką jest zrzeczenie się własności nieruchomości 

– do której potrzebna jest zgoda starosty – godziła w naturę prawną zrzeczenia jako jednostronnej 

czynności prawnej. Starosta wyrażał wprawdzie zgodę jako organ administracji publicznej, lecz działał 

jednocześnie jako organ reprezentujący Skarb Państwa, a więc beneficjenta zrzeczenia, nie mógł więc 

być traktowany jako ,,osoba trzecia”.
28

  

Umowa regulowana w komentowanych przepisach art.902
1
 i 902

2
 k.c. stanowi odrębny typ 

umowy nazwanej. Jest czynnością prawną konsensualną, nieodpłatną, jednostronnie zobowiązującą. 

Należy przyjąć, że znajdują do niej zastosowanie ogólne przepisy dotyczące przeniesienia własności 

rzeczy, w tym art. 155-158 k.c. Umowa ta wywiera zatem co do zasady, skutek zobowiązująco – 

                                                           
23 Z. Radwański, Zrzeczenie się własności nieruchomości po 15 lipca br. a przed wejściem, w życie nowej regulacji prawnej art. 

179 KC, ,,Monitor Prawniczy” 2006 ,nr 16, s. 793. 
24 P. Gumiński, Wyzbycie się nieruchomości…, s. 38. 
25 Dz. U. 1997 nr 115 poz. 741 z  późn. zm..; E. Gniewek, Prawo…, s. 97. 
26 Dz. U. Nr 163, poz. 1012,  E. Niezbecka, Tytuł XXXIII1. Przekazanie nieruchomości, [w:] red. A. Kidyba, Kodeks cywilny., 
s.1209.  
27 G. Bieniek, Jeszcze w sprawie zrzeczenia się własności nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego, ,,Rejent” 2008, nr 16, 

s. 9. 
28 Por. S. Dmowski, Tytuł XXXIII1. Przekazanie nieruchomości, [w:] red. G. Bieniek, Komentarz…, s. 987. 
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rozporządzający (art. 155§1 k.c.), jest umową kauzalną (art. 156 k.c.) i dla ważności rozporządzenia 

wymaga formy aktu notarialnego (art. 158 k.c. w zw. Z art. 73§1 k.c.).
29

 

Stronami tej umowy są: właściciel nieruchomości (jako przekazujący) oraz gmina, ewentualnie 

Skarb Państwa (jako nabywający własność). Ustawodawca uregulował umowę ograniczoną 

podmiotowo. Nabywającym własność może być tylko gmina położenia całej albo części nieruchomości 

albo, jeżeli taka gmina nie skorzysta w terminie trzech miesięcy od dnia zaproszenia przez właściciela 

nieruchomości z możliwości do zawarcia umowy, Skarb Państwa. Przekazującym może natomiast być 

każda osoba fizyczna lub prawna, a także podmiot, o którym mowa w art. 33
1
 k.c. (chyba, że w grę 

wchodzą uregulowania szczególne, jak np. art. 16 ustawy o gospodarce nieruchomościami).
30

 

Nie sposób nie zauważyć, iż w aktualnym stanie prawnym nastąpiło wyraźne zróżnicowane 

statusu prawnego właścicieli nieruchomości, przy czym zróżnicowanie to nie znajduje żadnego 

uzasadnienia. Rzecz w tym, że na gruncie ustawy o gospodarce nieruchomościami, niektórzy 

właściciele (państwowe i samorządowe osoby prawne) mogą dokonać zrzeczenia się własności 

nieruchomości, przy czym – co trzeba podkreślić – nie jest tu wymagana zgoda kogokolwiek, natomiast 

pozostali właściciele (osoby fizyczne oraz osoby prawne niemające statusu osoby prawnej państwowej 

lub samorządowej) nie mogą zrzec się własności, a jedynie nieodpłatnie przekazać własność gminie lub 

Skarbowi Państwa w formie umowy (a więc za zgodą obu stron).
31

 

Przedmiotem umowy przekazania jest nieruchomość. M. Safjan wskazuje, że określenie 

to należy rozumieć zgodnie z ogólnymi uregulowaniami tej kategorii rzeczy (por. art. 46 k.c.). 

Właściciel może zatem przekazać zarówno nieruchomość gruntową, jak i nieruchomość lokalową. 

Otwarta pozostaje kwestia możliwości przekazania nieruchomości budynkowej.
32

  

Zdaniem R. Strzelczyka umowa przekazania nieruchomości jest więc sposobem na pozbycie 

się niechcianej nieruchomości.
33

 Po 15 lipca 2006 r. dopuszczalne było zrzeczenie się  użytkowania 

wieczystego na podstawie art. 16 ust. 1 u.g.n., a także art. 17 b ust. 3 ustawy o gospodarowaniu 

nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.
34

 Możliwe to było poprzez zastosowanie w drodze analogii 

art. 179 k.c., przy czym zrzeczenie to powodowało zawsze wygaśnięcie tego prawa.
35

 

Na gruncie umowy przekazania nieruchomości powstaje pytanie, czy użytkownik wieczysty 

może skorzystać z tej umowy. Zdaniem S. Dmowskiego niewątpliwe umowa ta stanowi sposób 

przeniesienia użytkowania wieczystego, a więc jeśli tak, to art. 237 k.c. pozwala udzielić odpowiedzi 

                                                           
29 M. Safjan, Tytuł XXXIII1. Przekazanie nieruchomości, [w:] red. K. Pietrzykowski, Kodeks cywilny…, s. 862. 
30 M. Safjan, Przekazanie nieruchomości, [w:] red. W. Czachórski, Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa, 2009, s. 557-558. 
31 G. Bieniek, Jeszcze w sprawie…, s. 16. 
32 M. Safjan, Tytuł XXXIII1. Przekazanie nieruchomości, [w:] red. K. Pietrzykowski, Kodeks cywilny…, s. 863. 
33 R. Strzelczyk, Prawo…,  s. 216. 
34 Dz. U. 1991 Nr 107 poz. 464 z późn. zm.. 
35 Por. G. Bieniek, Czy można zrzec się nieruchomości…,  s. 12-13. 
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pozytywnej na tak postawione pytanie.
36

 W toku rozważań do takiego samego wniosku dochodzi M. 

Olczyk
37

. Identyczny pogląd wyraża również Ł. Sanakiewicz.
38

   

Jeśli chodzi o tryb zawarcia umowy przekazania nieruchomości, należy wskazać, 

że zainteresowany właściciel nieruchomości może skierować zaproszenie do zawarcia umowy do gminy 

miejsca położenia całej albo części nieruchomości (art. 902
1
§2 k.c.). W razie usytuowania 

nieruchomości na obszarze kilku gmin, właściciel nieruchomości mógłby wystosować takie zaproszenie 

do wybranej gminy, do wszystkich gmin albo do kilku z nich. Nie ma tutaj znaczenia jaka część 

nieruchomości jest położona na obszarze poszczególnych gmin.
39

 

Czyniąc dygresję należy zauważyć, iż ustawodawca posłużył się w tym przepisie pojęciem 

,,zaproszenie”. E. Niezbecka uważa, że termin ten nie ma treści normatywnej, nie jest też określonym 

trybem zawarcia umowy.
40

 Zdaniem S. Dmowskiego, zaproszenie nie jest ofertą. W przeciwieństwie 

do oferty jest to jedynie propozycja zawarcia umowy, na którą gmina może wyrazić zgodę. (…) 

Zaproszenie może być złożone w dowolnej formie.
41

 Zaproszenie może być traktowane, zgodnie 

z poglądem prezentowanym przez J. Panowicz- Lipską i Z. Radwańskiego, jako oświadczenie 

obejmujące informację, że osoba która go składa  jest zainteresowana rozpoczęciem procesu zawarcia 

umowy – poprzez podjęcie negocjacji czyli zawiadomienie.
42

 R. Sztyk twierdzi, iż zaproszenia nie 

można traktować jako oferty. Nie spełnia bowiem ono przesłanek ustawowych zawartych w art. 66 k.c. 

(…)Zaproszenie to nie zobowiązuje zapraszającego do zawarcia umowy.
43

  

Przytoczyć można zdanie M. Safjana, który uważa, że do rozważenia pozostaje, czy właściciel 

ma możliwość nadania swojemu ,,zaproszeniu” postać oferty zobowiązując się, już na etapie 

przedumownym, w stopniu silniejszym niż wynika to z uregulowania ustawowego.
44

 Wydaje 

się, że w sytuacji, gdy zaproszenie będzie zawierało istotne postanowienie przedmiotowej umowy, 

można je potraktować jako ofertę,  w przeciwnym razie można by je uznać za stanowczy sygnał, 

demonstrację woli zawarcia umowy.
45

 Takie stanowisko zajmuje P. Gumiński. 

Natomiast zaproszenie, zdaniem M. Olczyk,  traktować należy jako propozycję niestanowczą 

(w przeciwieństwie do oferty), zmierzającą do spowodowania albo złożenia przez gminę oferty 

albo rozpoczęcia negocjacji między stronami.
46

  

                                                           
36 Por. S. Dmowski, Tytuł XXXIII1. Przekazanie nieruchomości, [w:] red. G. Bieniek, Komentarz…, s. 989. 
37 M. Olczyk, Kodeks cywilny. Komentarz do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 23 lipca 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks 

cywilny oraz ustawy - Prawo o notariacie, (dostęp Lex dla Notariuszy). 
38 Patrz: Ł. Sanakiewicz, Przeniesienie użytkowania wieczystego w drodze umowy przekazania, ,,Rejent” 2010, nr 1, s. 126. 
39 J. Panowicz – Lipska, Z. Radwański, Zobowiązania…, s. 96. 
40 E. Niezbecka, Tytuł XXXIII1. Przekazanie nieruchomości, [w:] red. A. Kidyba, Kodeks cywilny…, s. 1211-1213. 
41 Por. S. Dmowski, Tytuł XXXIII1. Przekazanie nieruchomości, [w:] red. G. Bieniek, Komentarz…,  s. 988. 
42 J. Panowicz – Lipska, Z. Radwański, Zobowiązania…, s. 96. 
43 R. Sztyk, Nowe propozycje ustawowe o zrzeczeniu się własności nieruchomości i użytkowania wieczystego, ,,Rejent” 2006, nr 4, 
s.24-25. 
44 M. Safjan, Tytuł XXXIII1. Przekazanie nieruchomości, [w:] red. K. Pietrzykowski, Kodeks cywilny…, op. cit.  s. 862. 
45 P. Gumiński, Wyzbycie się nieruchomości…, s. 37. 
46 M. Olczyk, Kodeks cywilny…, (dostęp Lex dla Notariuszy). 
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Wracając do dalszej analizy umowy  przekazania nieruchomości, trzeba zaznaczyć, 

że w przypadku, gdy gmina nie skorzysta z zaproszenia w terminie trzech miesięcy od dnia jego 

złożenia przez właściciela nieruchomości, jest ono kolejno kierowane do Skarbu Państwa.
47

   

W tym miejscu warto więc odnieść się do kwestii pierwszeństwa zawarcia przez gminę 

omawianej umowy. Jak wskazuje Z. Radwański sankcja za naruszenie ustanowionej w art. 902
1 

§ 2 k.c. 

zasady pierwszeństwa gminy przy zawieraniu umów przekazania nieruchomości nie została   w ustawie 

w sposób wyraźny określona. Dlatego można sądzić, że umowa ze Skarbem Państwa zawarta 

z pominięciem przesłanek jej dopuszczalności jest nieważna, niemniej jednak skutek ten, zważywszy 

zwłaszcza na sytuację właściciela przekazującego nieruchomość, wydaje się zbyt surowy.
48

 

Podobny pogląd wyraża E. Niezbecka, która twierdzi, że zaproszenie i odmowę skorzystania 

z zaproszenia można potraktować jako ustawowy warunek zawarcia umowy przekazania ze Skarbem 

Państwa, a spełnienie warunków ustawowych ustala notariusz sporządzający umowę przekazania 

nieruchomości.
49

 

A. Olszewski w przeciwieństwie do zaprezentowanego wcześniej stanowiska Z. Radwańskiego 

twierdzi, że skoro gminie przysługuje prawo pierwszeństwa, to w rezultacie sankcją w przypadku 

zawarcia umowy przekazania nieruchomości z pominięciem gminy jej położenia jest sankcja 

odszkodowawcza. Jeżeli właściciel nieruchomości wystąpi do gminy z inicjatywą zawarcia umowy 

przekazania nieruchomości i ta gmina nie skorzysta z zaproszenia w terminie 3 miesięcy od jego 

złożenia, to właściciel będzie miał roszczenie do Skarbu Państwa o zawarcie umowy.
50

  

Wydaje się, że zasadny jest pogląd M. Safjana, iż umowa przekazania nieruchomości dochodzi 

do skutku w wyniku negocjacji pomiędzy właścicielem nieruchomości a gminą lub Skarbem Państwa.
51

 

Cała konstrukcja oparta jest na zgodzie gminy lub Skarbu Państwa. Zainteresowany przekazaniem nie 

ma możliwości ,,wymuszenia” zawarcia umowy, jak określa to G. Bieniek.
52

 Tym samym swoboda 

gminy i Skarbu Państwa w zakresie zawarcia umowy nie powinna być kwestionowana. Podmioty te nie 

mają obowiązku prawnego zawarcia umowy.
53

 

Na treść umowy przekazania nieruchomości składa się zobowiązanie właściciela 

do przeniesienia własności na gminę (lub Skarb Państwa) z jednoczesnym zrezygnowaniem 

z możliwości ekwiwalentu za przekazywane prawo. bowiązkowi temu odpowiada uprawnienie gminy 

(lub Skarbu Państwa) do uzyskania korzyści majątkowej nieodpłatnie. Z uwagi na to, że chodzi 

o umowę wywołującą skutek zobowiązująco – rozporządzający lub skutek rzeczowy, obowiązuje 

                                                           
47 Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.  
48 J. Panowicz – Lipska, Z. Radwański, Zobowiązania…, s. 97. 
49 E. Niezbecka, Tytuł XXXIII1. Przekazanie nieruchomości, [w:] red. A. Kidyba, Kodeks cywilny…., s. 1213. 
50 A. Olszewski, ,,Rejent” 2011, nr 6, s. 99-120 (dostęp  Lex dla  Notariuszy). 
51 M. Safjan, Przekazanie nieruchomości, [w:] W. Czachórski, Zobowiązania..., s. 558. 
52 G. Bieniek, Jeszcze w sprawie…, s. 16. 
53 E. Niezbecka, Tytuł XXXIII1. Przekazanie nieruchomości, [w:] A. Kidyba, Kodeks cywilny…, s. 1210. 
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przewidziany w art. 157 k.c. zakaz umieszczania w tej umowie postanowień zawierających warunek 

lub termin.
54

 

Jak zauważa M. Safjan, na gruncie obowiązującego uregulowania powstaje wątpliwość 

co do stosunku między umową przekazania nieruchomości a umową darowizny.
55

 

 

Istotne wydaje się wskazanie, że nieodpłatność przeniesienia własności rzeczy, a ściśle 

bezpłatność świadczenia znamionuje umowę darowizny, jednak zastosowanie w tym przypadku tej 

konstrukcji nie byłoby właściwe ze względu na występujący w umowie darowizny obowiązek 

wdzięczności.
56

 Tak więc umowa ta jest czynnością prawną przysparzającą podobną do darowizny, 

ale nie można jednak uznać jej za szczególną postać (podtyp) tej umowy darowizny. Wskazując 

na odrębność obydwu umów, należy przypomnieć, że według art. 889 pkt 1 k.c. bezpłatne przysporzenie 

nie jest darowizną, gdy zobowiązanie do nieodpłatnego świadczenia wynika z umowy uregulowanej 

innymi przepisami kodeksu.
57

 Takie stanowisko przyjmuje się w doktrynie. 

W praktyce pojawia się również problem doliczenia do substratu zachowku wartości 

nieruchomości, którą przekazał spadkodawca (art. 993 k.c. ). Wydaje się, że z uwagi na nieodpłatny 

charakter przysporzenia należy do tej umowy stosować odpowiednio przepisy o darowiźnie.
58

  

E. Niezbecka wskazuje natomiast, że skoro umowa przekazania nieruchomości nie jest 

darowizną, to należałoby wykluczyć uwzględnienie wartości przekazanej nieruchomości przy ustalaniu 

wysokości zachowku, a tym samym jakiegokolwiek roszczenia uprawnionego do zachowku w stosunku 

do gminy lub Skarbu Państwa. Dodatkowo stwierdza, iż przyjęcie konstrukcji odpowiedzialności 

przejmującego nieruchomość za zachowek należny spadkobiercom przekazującego nieruchomość 

stanowiłoby w rzeczywistości zakwestionowanie nieodpłatnego charakteru umowy, co byłoby 

już sprzeczne z wyraźnym brzmieniem art. 902
1
 §1 k.c.

59
 

Zgodnie z art. 902
2 

§ 2 k.c.: ,,jeżeli strony nie postanowiły inaczej właściciel przekazujący 

nieruchomość nie ponosi odpowiedzialności za jej wady”.
60

 Wyłączenie odpowiedzialności 

przekazującego wchodzi zatem w rachubę wówczas, gdy strony nie postanowiły inaczej. Jest to więc 

przepis względnie obowiązujący, który wolą stron może być zmodyfikowany. Wyłączenie to obejmuje 

nie tylko roszczenia, które są aktualne przy wadzie nieruchomości jako rzeczy oznaczonej 

do tożsamości, przy uwzględnieniu okoliczności, że przekazanie następuje nieodpłatnie, ale również 

                                                           
54 M. Safjan, Tytuł XXXIII1. Przekazanie nieruchomości, [w:] red. K. Pietrzykowski, Kodeks cywilny…,  s. 863. 
55 Ibidem, s.862. 
56 G. Bieniek, Wyzbycie się własności nieruchomości lub użytkowania wieczystego [w:] G. Bieniek, S. Rudnicki, Nieruchomości…. 

s. 1067. 
57 J. Panowicz – Lipska, Z. Radwański, Zobowiązania…, s. 95. 
58 M. Safjan, Tytuł XXXIII1. Przekazanie nieruchomości, [w:] red. K. Pietrzykowski, Kodeks cywilny…, s. 862. 
59 E. Niezbecka, Tytuł XXXIII1. Przekazanie nieruchomości, [w:] red. A. Kidyba, Kodeks cywilny…., s. 1211. 
60 Dz. U. z 1964r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm. 
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wyłączenie odpowiedzialności odszkodowawczej.
61

 Ustawodawca zapewnia więc stronom swobodę 

w zakresie ukształtowania odpowiedzialności przekazującego nieruchomość właściciela.
62

 

Ł. Sanakiewicz zwraca uwagę na to, że ustawodawca nie precyzuje, co należy rozumieć pod 

pojęciem wad nieruchomości. Wydaje się, że pojęcie to jest bardzo szerokie i obejmuje swym zakresem 

nie tylko wady dotyczące stanu prawnego nieruchomości ujawnionego w księdze wieczystej, ale także 

ustanowione na niej obciążenia wynikające zarówno z ograniczonych praw rzeczowych, jak 

i ze stosunków obligacyjnych oraz wady wynikające z jej stanu faktycznego.
63

 

J. Panowicz – Lipska i Z. Radwański wyrażają pogląd, iż z uwagi na nieodpłatny przeniesienie 

własności nieruchomości, stosownym wzorcem dla określenia odpowiedzialności przekazującego 

mogłaby być regulacja dotycząca odpowiedzialności za wady rzeczy darowanej (art. 892 k.c.).
64

 

Warto zauważyć, iż ustawa o gospodarce nieruchomościami w odniesieniu do obciążeń 

nieruchomości nie reguluje kwestii skutków prawnych tego zrzeczenia, w konsekwencji czego prawa 

osób trzecich w ogóle nie są chronione.
65

 Natomiast ustawodawca wprowadzając umowę przekazania 

własności nieruchomości w odróżnieniu do wskazanej wyżej ustawy, nie pomija już woli podmiotu, 

któremu ma przypaść w wyniku przekazania nieruchomość oraz nie narusza interesu osób trzecich. 

Dokonując całościowej charakterystyki umowy przekazania nieruchomości, niezwykle istotną 

i wymagającą choć krótkiego komentarza jest kwestia formy zawieranej umowy.  

G. Bieniek porównując instytucję zrzeczenia w ustawie o gospodarce nieruchomościami oraz 

nieodpłatne przekazanie nieruchomości regulowane w k.c. dostrzega niekonsekwencję ustawodawcy. 

Bowiem wszelkie umowy dotyczące nieruchomości pod rygorem nieważności powinny zostać 

sporządzone w formie aktu notarialnego. Wymóg zachowania takiej formy nie został przewidziany dla 

oświadczenia o zrzeczeniu.
66

 Takiego wymogu nie ustanowiono również wyraźnie dla umowy 

przekazania nieruchomości.  

Podobnie jak umowa przeniesienia własności nieruchomości, umowa ta stanowi jedną z umów 

o podwójnym skutku prawnym, przenosi bowiem własność nieruchomości na nabywcę. Określenie 

,,nabywca” nie jest tu odpowiednie ze względu na brak odpłatności, lecz skutek umów jest jednakowy. 

Obie dla swej ważności wymagają formy aktu notarialnego. Ustawodawca wprawdzie nie przewiduje 

formy aktu notarialnego w art. 902
1
, lecz wymóg ten wynika z ogólnych zasad obowiązujących przy 

przeniesieniu własności nieruchomości (art. 158 k.c.) Co więcej, zastosowanie znajduje w tym 

przypadku także art. 353
1
 k.c.

67
 

Na marginesie dodać można, że przekazujący zobowiązany jest nie tylko do przeniesienia 

własności nieruchomości, ale także do jej wydania, choć w ustawowej definicji umowy przekazania 

                                                           
61 Por. S. Dmowski, Tytuł XXXIII1. Przekazanie nieruchomości, [w:] red. G. Bieniek, Komentarz..., s. 989. 
62 P. Gumiński, Wyzbycie się nieruchomości…, s. 38. 
63 Patrz: Ł. Sanakiewicz, Przeniesienie…, s. 113-114. 
64 J. Panowicz – Lipska, Z. Radwański, Zobowiązania..., s. 98. 
65 Por. G. Bieniek, Jeszcze…, s. 16. 
66 Por. s.16. 
67 R. Sztyk, Nowe propozycje…, s.26. 
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nieruchomości nie wymienia się tego obowiązku.
68

Dodatkowo, należy przyznać za Ł. Sanakiewiczem, 

iż w akcie notarialnym notariusz winien wyraźnie wskazać, czy umowa której skutkiem jest nieodpłatne 

przeniesienie nieruchomości jest klasyczną darowizną, czy też umową określoną w art. 902
1
 k.c.

69
 

Przy okazji omawiania formy aktu notarialnego w odniesieniu do umowy przekazania 

nieruchomości pojawia się także niejako trudność w zakresie ustalania wysokości taksy notarialnej 

od tej umowy. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie 

maksymalnych stawek taksy notarialnej nie wymienia bowiem takiej czynności. §8 pkt 7 dotyczy tylko 

zrzeczenia się własności nieruchomości lub użytkowania wieczystego. Zatem wydaje się, że w związku 

z brakiem wyszczególnienia tej umowy w rozporządzeniu należy przyjąć stawkę z §16 tegoż 

rozporządzenia i uznać tę umowę jako inną czynność niewymienioną w przepisach.
70

 

Kończąc, należy jeszcze przyjrzeć się „lokalizacji” umowy przekazania nieruchomości w k.c. 

Przepisy normujące umowę przekazania nieruchomości zawarte są w nowo - dodanym tytule XXXIII 

k.c. w Księdze trzeciej – Zobowiązania, który następuje bezpośrednio po tytule obejmującym przepisy 

dotyczące umowy darowizny. Lokalizacja nowej umowy przekazani nieruchomości nie jest 

przypadkowa, bowiem zawiera ona wiele elementów konstytutywnych, które sytuują tę umowę 

w pobliżu darowizny, nie tylko w sensie rozmieszczenia redakcyjnego w kodeksie cywilnym.  

Natomiast art. 179 k.c., który traktował o instytucji zrzeczenie się nieruchomości, mieszczony był 

Księdze drugiej – Własność i inne prawa rzeczowe w Dziale III – Nabycie i utrata własności 

w Rozdziale III – Inne wypadki nabycia i utraty własności.
71

 Umiejscowienie regulacji umożliwiających 

przekazanie nieruchomości w odrębnym tytule księgi III Kodeksu cywilnego dotyczącej zobowiązań 

sugeruje, że jest to instytucja nowa zarówna z punktu widzenia systemowego, jak i konstrukcyjnego.
72

 

Mając na uwadze wcześniej opisane cechy charakterystyczne przekazania nieruchomości należy 

stwierdzić, iż umowę tę należy zaliczyć do umów zobowiązaniowych.   

Ł. Sanakiewicz uważa, iż umowie tej należy nadać charakter rzeczowy, a nie tak jak uczynił 

to ustawodawca i ustanowił ją umową zobowiązaniową ze względu na kształtowaną przez strony 

swobodę umów.
73

 W jego przekonaniu, bardziej trafnym byłoby umieszczenie odpowiednio 

zmodyfikowanych konstrukcyjnie unormowań w rozdziale I działu III księgi II kodeksu cywilnego 

zatytułowanym ,,Przeniesienie własności”.
74

 

 

Podsumowanie. 

Między instytucjami zrzeczenia się własności nieruchomości i przekazania nieruchomości 

istnieje różnica nie tylko terminologiczna, także merytorycznie są to zupełnie różne konstrukcje prawne, 

                                                           
68 Por. J. Panowicz – Lipska, Z. Radwański, Zobowiązania…, s. 95. 
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mimo że skutek prawny następujący w rezultacie ich dokonania jest tożsamy, prawo własności 

przechodzi na gminę lub Skarb Państwa, a ,,traci” je dotychczasowy właściciel.
75

 

Podobnie  jak w poprzednim stanie prawnym, na gruncie nowej regulacji, jaką jest umowa 

przekazania nieruchomości, wykluczone jest istnienie kategorii nieruchomości bez właściciela 

(nienależących do nikogo). Natomiast pozbawienie właściciela możliwości jednostronnego wyzbycia 

się własności nieruchomości stanowi – w porównaniu ze stanem poprzednim – ograniczenie prawa 

własności.
76

 

W odróżnieniu od zrzeczenia się własności nieruchomości w ujęciu art. 179 k.c., które 

stanowiło podstawę pierwotnego nabycia nieruchomości przez gminę,, zastępujące tę instytucją 

przekazania nieruchomości jest umowną postacią przeniesienia własności prawa i wobec tego nabycie 

własności nieruchomości ma charakter nabycia pochodnego. (…) Gmina uzyskuje zatem własność 

z wszystkimi ciążącymi na niej prawami osób trzecich.
77

 

Wydaje się, że tak skonstruowana umowa nieodpłatnego przekazania własności nieruchomości 

jest najbardziej uzasadniona. Odpowiada wymaganiom Konstytucji, a zarazem w sposób racjonalny 

rozstrzyga kolizję ochrony interesów gminy i uzasadnionych interesów dotychczasowego właściciela. 

Jest ponadto także czytelna jurydycznie, w przeciwieństwie do konstrukcji zrzeczenia się i pozwala 

jednoznacznie rozstrzygnąć o odpowiedzialności gminy, ewentualnie Skarbu Państwa za obciążenia 

i zobowiązania ciążące na nieruchomości.
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Summary 

The article presents general remarks regarding a contract for vesting of property. This form of 

contract was implemented in the Civil Code by means of alteration which came into force on 11
th

 

October 2008. The alteration replaced the possibility of unilateral abandonment of the legal right to 

one’s property. Firstly, the abandonment of one’s property has been presented as a proprietorship 

attribute. By contrast, regulations in this field existing in German, Dutch and French law have been 

shown. Then, regulations existing in Polish law have been presented. It has been pointed out that over 

the period between the date of repeal of article 179 of the Civil Code by Constitutional Tribunal’s 

judgment from 15 March 2005 and articles 902
1
 and 902

2
 coming into force some legal vacuum 

occurred as the Civil Code did not regulate this issue at all. Furthermore, a contract for vesting of 

property as a separate type of nominate contract has been analyzed. The main characteristics of that 

legal action have been presented. The parties, the subject and the conclusion of the contract mode have 

been briefly discussed. It has been shown that with reference to this contract the law-maker applies the 

term ”invitation” which should be understood differently to the term ”offer”. It has been noticed that the 

owner has no possibility of enforcing the conclusion of the contract on the given commune or State 
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Treasury.  It has been stated that  a contract for vesting of property is not a donation. It has been 

emphasized that the owner vesting the property bears no responsibility for its faults. It has been 

suggested that there is a necessity to conclude a charge-free contract for vesting of property in the form 

of an authenticated deed. The contract placement in the Civil Code has been shown. Last but not least, 

the differences between the institution of  abandonment of the legal right to one’s property and 

transferring one’s property have been discussed.  
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