
 

 

ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa, tel. 22 694-91-92, fax 22 694-91-06, e-mail: Miroslaw.Reszczynski@senat.gov.pl 

Warszawa, dnia 12 grudnia 2016 r.  

Opinia 

do ustawy o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców 

oraz niektórych innych ustaw 

(druk nr 360) 

 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Nowelizacja ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez 

cudzoziemców (Dz. U. z 2016 r. poz. 1061) oraz niektórych innych ustaw jest konsekwencją 

zaleceń pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli skierowanych do ministra właściwego 

do spraw wewnętrznych, sformułowanych w „Informacji o wynikach kontroli sprzedaży 

nieruchomości rolnych zasobu własności rolnej Skarbu Państwa przez Oddziały Terenowe 

Agencji Nieruchomości Rolnych w Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu”. Najwyższa Izba 

Kontroli wskazała na konieczność podjęcia przez ministra właściwego do spraw 

wewnętrznych działań mających na celu zapewnienie pozyskiwania pełnej informacji 

o nabywanych lub obejmowanych udziałach lub akcjach przez cudzoziemców w spółkach 

będących właścicielami lub wieczystymi użytkownikami nieruchomości rolnych oraz ujęcia 

w prowadzonym rejestrze rzeczywistej powierzchni nieruchomości rolnych stanowiących 

własność lub znajdujących się w użytkowaniu wieczystym spółek z siedzibą w Polsce, 

w których cudzoziemcy nabyli (objęli) akcje lub udziały. 

Obecnie rejestry nieruchomości, udziałów i akcji, nabytych lub objętych przez 

cudzoziemców bez zezwolenia oraz na podstawie wymaganych zezwoleń są prowadzone 

ministra właściwego do spraw wewnętrznych w oparciu o dokumenty nadsyłane przez 

notariuszy oraz sądy. Dokumentami tymi są wypisy aktów notarialnych, mocą których 

cudzoziemiec nabył nieruchomość, bądź nabył lub objął udziały lub akcje w spółce będącej 

właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości, a także prawomocne orzeczenia 
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sądu dotyczące nabycia nieruchomości oraz postanowienia sądu o wpisie do rejestru 

przedsiębiorców nabycia lub objęcia udziałów lub akcji. Jak podkreśla się w uzasadnieniu 

do projektu ustawy od rzetelności i terminowości przekazywanych informacji uzależniona 

jest zgodność danych wprowadzonych do rejestrów i przedstawianych w corocznym 

sprawozdaniu ministra właściwego do spraw wewnętrznych z realizacji ustawy o nabywaniu 

nieruchomości przez cudzoziemców z rzeczywistym poziomem zainteresowania wśród 

cudzoziemców nieruchomościami położnymi na terytorium Polski oraz ich udziałem 

w polskim rynku kapitałowym poprzez nabywanie akcji lub udziałów. 

Mając powyższe na uwadze w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu 

nieruchomości przez cudzoziemców nadaje się nowe brzmienie art. 8a – rozszerzając katalog 

dokumentów oraz podmiotów zobowiązanych do przesyłania, ministrowi właściwemu 

do spraw wewnętrznych, wskazanych dokumentów. Na podstawie przepisu art. 8a 

w proponowanym brzmieniu, notariusze będą obowiązani do przesyłania wypisu aktu 

notarialnego, wypisu aktu poświadczenia dziedziczenia wraz z wypisem protokołu 

dziedziczenia, umowy z podpisami notarialnie poświadczonymi oraz odpisu europejskiego 

poświadczenia spadkowego, mocą których cudzoziemiec nabył nieruchomość oraz mocą 

których cudzoziemiec nabył lub objął udziały, akcje lub ogół praw i obowiązków w spółce 

handlowej będącej właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości położonych 

na terytorium Polski. Sądy natomiast będą obowiązane do przesyłania odpisów 

prawomocnych orzeczeń, na podstawie których cudzoziemiec nabył nieruchomość, nabył lub 

objął udziały, akcje lub ogół praw i obowiązków w spółce handlowej z siedzibą na terytorium 

Polski, a także kopii dokumentów złożonych do akt rejestrowych, z których wynika, 

że doszło do nabycia lub objęcia udziałów, akcji lub ogółu praw i obowiązków w spółce 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będącej właścicielem lub wieczystym 

użytkownikiem nieruchomości, a w przypadku gdy nabycie lub objęcie podlega wpisowi 

do rejestru przedsiębiorców, także odpisu wydanego w tym przedmiocie postanowienia.  

Wskazane powyżej rozszerzenie zakresu przekazywanych przez sądy rejestrowe 

informacji skorelowano ze zmianą ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze 

Sądowym i nałożeniem na wnioskodawców obowiązku składania wraz z wnioskami o wpis 

lub zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym stosownego oświadczenia lub informacji 

czy są cudzoziemcami w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu 

nieruchomości przez cudzoziemców (art. 4 nowelizacji). 
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W ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców 

wprowadzono także modyfikację w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 1 pkt 4, wynikającą ze zmian 

w prawie spadkowym, które nastąpiły wraz z zastosowaniem od dnia 17 sierpnia 2015 r. 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. 

w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń przyjmowania 

i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie 

ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego. Obecnie prawo ojczyste nie jest już 

co do zasady prawem właściwym dla dziedziczenia, tym samym należało dostosować w tym 

zakresie przepisy ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców odnoszące się 

do dziedziczenia. Ze zmianą tą powiązana jest regulacja art. 5 niniejszej nowelizacji 

stanowiąca, że art. 7 ust. 2 ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców odnosi 

się do spadków otwartych nie wcześniej niż dniu 17 sierpnia 2015 r. 

Przedmiotową nowelizacją dokonuje się ponadto zmian w ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. 

o księgach wieczystych i hipotece – rozszerzając katalog podmiotów, które mogą wystąpić 

do Ministra Sprawiedliwości, jeżeli jest to niezbędne do realizacji zadań ustawowych, 

o zgodę na wielokrotne, nieograniczone w czasie, wyszukiwanie ksiąg wieczystych 

w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych, poprzez dodanie ministra właściwego 

do spraw wewnętrznych. 

Omawiana ustawa nowelizująca wprowadza także zmiany w ustawie z dnia 14 lutego 

1991 r. – Prawo o notariacie, przesądzając, że niewykonanie przez notariusza obowiązku, 

o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości 

przez cudzoziemców stanowi delikt dyscyplinarny. Jednocześnie przedłużeniu ulega termin 

przedawnienia deliktu dyscyplinarnego notariuszy z obecnych 3 lat do 5 lat. Ponadto  

w ustawie – Prawo o notariacie wprowadza się m.in. obowiązek zawarcia w akcie 

notarialnym dodatkowych informacji o obywatelstwie osoby fizycznej, jeżeli jest ona 

cudzoziemcem, oraz w przypadku podmiotu z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, określenia bądź przyjęcia oświadczenia, czy jest on cudzoziemcem w rozumieniu 

art. 1 ust 2 pkt 4 ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, wraz 

z uzasadnieniem. Obowiązek ten będzie dotyczył tylko przypadków, gdy akt notarialny 

obejmuje nabycie nieruchomości przez cudzoziemca bądź objęcie lub nabycie przez niego 

udziałów, akcji lub ogółu praw i obowiązków w spółce handlowej. W innych przypadkach 

akt notarialny będzie zawierał tylko te informacje co dotychczas. Ponadto z uwagi na zmiany 
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proponowane w art. 8a ust. 1 ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców 

(dodanie obowiązku przesyłania umów z podpisami notarialnie poświadczonymi), ustawa 

przewiduje wprowadzenie w poświadczeniu dokonanym na dokumencie obejmującym 

nabycie lub objęcie przez cudzoziemca udziałów, akcji lub ogółu praw i obowiązków 

w spółce handlowej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązku 

wymienienia imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania osoby fizycznej i jej obywatelstwa, 

a w przypadku poświadczenia podpisów składanych przez osoby reprezentujące osobę 

prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej – zawarcie ich 

oświadczenia, co do posiadanego przez reprezentowany przez nich podmiot statusu 

cudzoziemca, w rozumieniu art. 1 ust. 2 ustawy o nabywaniu nieruchomości przez 

cudzoziemców. 

W nowelizacji zawarto także regulacje przejściowe przewidujące, że obowiązki nią 

wprowadzane dotyczą zdarzeń powstałych po dniu jej wejścia w życie, a także odnoszące się 

do przewinień zawodowych notariuszy popełnionych przed dniem wejścia w życie noweli, 

do których zastosowanie będą miały przepisy dotychczasowe.  

Termin wejścia w życie ustawy został określony na dzień 1 stycznia 2017 r., 

z wyjątkiem zmian proponowanych do ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym 

Rejestrze Sądowym, której mają wejść w życie z dniem 1 czerwca 2017 r. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił opiniowaną ustawę na 31. posiedzeniu w dniu 2 grudnia 2016 r.  

Projekt ustawy został wniesiony do laski marszałkowskiej z inicjatywy rządowej 

(druk sejmowy nr 992). Pierwsze czytanie i rozpatrzenie projektu ustawy odbyło się w dniu 

15 grudnia 2015 r w  Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych i Komisji 

Sprawiedliwości i Praw Człowieka. W trakcie prac nad projektem w Sejmie nie dokonano w 

odniesieniu do projektu zasadniczych zmian.  

W trakcie drugiego czytania zgłoszono 9 poprawek. Zgłoszono m.in. poprawkę, której 

celem była zmiana proponowanego brzmienia art. 8 ust. 1 pkt 4 ustawy o nabywaniu 

nieruchomości przez cudzoziemców przesądzająca, że nie wymaga zezwolenia nabycie przez 

cudzoziemca nieruchomości, jeżeli w dniu nabycia jest uprawniony do dziedziczenia 
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ustawowego w rozumieniu prawa polskiego po zbywcy nieruchomości. Poprawka ta nie 

uzyskała poparcia wymienionych Komisji, natomiast uzyskała poparcie Sejmu in pleno.   

Poparcie Komisji uzyskała zaś poprawka zgłoszona do art. 3 projektu ustawy 

zawierającego zmiany w ustawie – Prawo o notariacie. W poprawce tej wnioskodawcy 

proponowali, aby oświadczenie, o którym mowa w przepisie art. 95c §2 pkt 8 ustawy – Prawo 

o notariacie, nie dotyczyło tylko czynności związanych z wydaniem europejskiego 

poświadczenia dziedziczenia – poprawka ta uzyskała również poparcie Sejmu. 

Za przyjęciem ustawy głosowało 435 posłów, przy braku głosów przeciw 

i wstrzymujących się. 

 

III. Uwaga  

Art. 8 – wątpliwość co zgodności z zasadą demokratycznego państwa prawnego budzi 

przepis o wejściu ustawy w życie – z dniem 1 stycznia 2017 r. Vacatio legis jest instytucją, 

której celem jest wykluczenie sytuacji zaskoczenia po stronie adresatów norm prawnych, 

umożliwienie im zapoznania się z nowymi normami oraz dostosowania do nich swoich 

zachowań. Zapewnienie adresatom czasu na przystosowanie się do zmienionej sytuacji i na 

bezpieczne podjęcie decyzji co do dalszego postępowania stanowi jeden z warunków 

dopuszczalności ingerencji w prawa adresatów (orzeczenia TK sygn. akt:  

K 18/99, K 2/94). Jak podkreśla Trybunał w swoim orzecznictwie nakazem konstytucyjnym 

jest nie tylko ustanowienie vacatio legis, ale też nadanie mu odpowiedniego wymiaru 

czasowego.  

Analizując art. 8 należy pamiętać o harmonogramie procedowania nad opiniowaną 

ustawą. Jeżeli Senat skorzysta z przysługującego mu prawa i uchwali poprawki do ustawy 

albo ją odrzuci albo Prezydent wykorzysta cały lub większość przysługującego mu czasu 

na podpisanie ustawy – może się okazać po pierwsze, że vacatio legis zostanie skrócone 

do okresu krótszego niż standardowe 14 dni, co spowoduje naruszenie zasady minimalnej 

vacatio legis wynikającej z ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych 

i niektórych innych aktów prawnych, po drugie, że ustawa wejdzie do systemu prawnego 

po dniu 1 stycznia 2017 r. 

Podkreślania ponadto wymaga, iż w uzasadnieniu do wyroku Trybunału 

Konstytucyjnego z dnia 24 lipca 2013 r., Kp 1/13 stwierdzono między innymi (z jednym 
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zdaniem odrębnym), że określenie dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej, z pominięciem 

zagwarantowanego Prezydentowi, w art. 122 ust. 2 Konstytucji, terminu podjęcia decyzji 

co do podpisania ustawy, stanowi wystarczającą przesłankę stwierdzenia (w badanej przez 

TK sprawie), że naruszono nakaz zachowania odpowiedniej vacatio legis. We wskazanym 

orzeczeniu Trybunał Konstytucyjny po raz pierwszy powiązał wymóg zachowania 

odpowiedniego okresu dostosowawczego z koniecznością zagwarantowania Prezydentowi 

pełnego dwudziestojednodniowego terminu na podpisanie ustawy. Nie można wykluczyć, 

że w przyszłości Trybunał będzie również opierał swoje rozstrzygnięcia na takim założeniu.  

 

 

 

Mirosław Reszczyński 

starszy legislator 


