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* * * 

 

Wypełniając dyspozycję wynikającą z art. 4 ustawy z dnia 24 marca 1920 r. 
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców1 niniejszym przedkładam    Wysokiej Izbie 
„Sprawozdanie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z realizacji w 2001 r. ustawy 
z dnia 24 marca 1920 roku  o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.” 

Konsekwentnie realizowana przez kolejnych ministrów strategia Rzeczypospolitej 
Polskiej w zakresie form kontroli obrotu nieruchomościami w Polsce z  udziałem 
cudzoziemców, była i jest aprobowana przez Sejm RP poprzez przyjmowanie kolejnych 
Sprawozdań2.  

Wyrażam przekonanie, iż niniejsze, dwunaste z kolei Sprawozdanie, również 
uzyska pozytywne stanowisko Wysokiej Izby. 

Sprawozdanie z realizacji przedmiotowej ustawy w 2001 r. zostało podzielone na dwie 
zasadnicze części. Część pierwsza zawiera informacje opisowe dotyczące nabywania 
nieruchomości przez cudzoziemców, natomiast druga – dane statystyczne przedstawione 
w formie szczegółowych zestawień tabelarycznych.  

Przedkładane Wysokiej Izbie Sprawozdanie zawiera między innymi informacje 
o wydanych zezwoleniach (z uwzględnieniem nieruchomości o charakterze rolnym), rodzaju 
i obszarze oraz terytorialnym rozmieszczeniu nieruchomości, których one dotyczą, 
przyczynach wydawania decyzji odmownych oraz zasadach, jakimi kierowano się przy 
wydawaniu decyzji.  

W Sprawozdaniu omówiono ponadto problematykę nielegalnego obrotu 
nieruchomościami z udziałem cudzoziemców oraz przedstawiono działalność Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji związaną z prowadzeniem rejestrów nieruchomości, udziałów 
i akcji nabytych lub objętych przez cudzoziemców bez zezwolenia oraz na podstawie 
zezwolenia, a także badanie legalności transakcji zawieranych w tym zakresie 
przez cudzoziemców.  

Wyrażam nadzieję, iż przyjęty układ tematyczny pozwoli na przyjęcie przez Wysoką Izbę 
niniejszego Sprawozdania.   

* * * 
 
 
 
 
                                                           
1 Dz. U. z 1996 r. Nr 54, poz. 245, zm.: Dz. U. z 1997 r. Nr 140, poz. 939, Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668                 
i Dz. U. z 2001 r. Nr 16, poz. 166 – ujednolicony tekst ustawy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 
Sprawozdania.  
2 w dniu 6 czerwca 2001 r. Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych III kadencji Sejmu RP,                            
po rozpatrzeniu Sprawozdania Ministra  Spraw Wewnętrznych i Administracji z realizacji ustawy o nabywaniu 
nieruchomości przez cudzoziemców w 2000 r., wniosła o przyjęcie sprawozdania z druku nr 2797 wobec 
niewniesienia uwag (druk nr 3031 III kadencji Sejmu RP). Sprawozdanie za 2000 r. wraz ze stanowiskiem 
KAiSW nie zostało dotychczas rozpatrzone przez Wysoką Izbę.  
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WSTĘP 
 

Warunki nabywania nieruchomości przez cudzoziemców. 
 

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości 
przez cudzoziemców (Dz. U. z 1996 r. Nr 54, poz. 245 z późn. zm.) nabycie nieruchomości 
przez cudzoziemca wymaga zezwolenia, które wydawane jest przez Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji za zgodą Ministra Obrony Narodowej, a w przypadku 
nieruchomości rolnych również za zgodą Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wymaga również nabycie 
lub objęcie przez cudzoziemca udziałów lub akcji w spółce handlowej z siedzibą 
na terytorium RP, będącej właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości.  

Przypadki, w których nabycie nieruchomości w Polsce nie wymaga zezwolenia, 
zostały określone w art. 7 oraz art. 8 ust. 1 ustawy. 

Nabyciem nieruchomości w rozumieniu ustawy jest nabycie prawa własności 
nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego na podstawie każdego zdarzenia 
prawnego.  

Przepisy ustawy nie mają zastosowania do czynności prawnych ustanawiających 
ograniczone prawa rzeczowe na nieruchomościach, jak np. użytkowanie, zastaw czy hipoteka 
oraz umów o charakterze zobowiązaniowym, takich jak dzierżawa i najem. 

Ustawa nie określa przesłanek, jakimi powinien kierować się Minister Spraw 
Wewnętrznych i Administracji udzielając cudzoziemcowi zezwolenia na nabycie 
nieruchomości. Wykształciły się one w praktyce i zostały zaaprobowane przez Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej przy okazji rozpatrywania sprawozdań z realizacji ustawy                        
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. 

Przy rozpatrywaniu indywidualnych wniosków osób fizycznych o wydanie zezwolenia, 
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji uwzględnia więzi łączące cudzoziemca 
z Polską, w szczególności: 
1) posiadanie polskiej narodowości lub polskiego pochodzenia,  
2) zawarcie związku małżeńskiego z obywatelem polskim,  
3) stałe zamieszkiwanie w Polsce na podstawie karty stałego pobytu, 
4) pełnienie funkcji członka kadry kierowniczej przedsiębiorstw z kapitałem 

zagranicznym, 
5) prowadzenie na terenie Polski działalności gospodarczej zgodnie z zasadami 

określonymi w ustawie – Prawo działalności gospodarczej.  
We wskazanych przypadkach uwzględniane są potrzeby życiowe wnioskodawców 

w granicach 5.000 m2 . 
Natomiast przy rozpatrywaniu wniosków osób prawnych o wydanie zezwolenia 

na nabycie nieruchomości Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji uwzględnia 
prowadzenie w Polsce działalności gospodarczej, na podstawie przepisów prawa polskiego. 
Zezwolenie mogą zatem otrzymać: 
1) spółki handlowe z siedzibą w Polsce – na uzasadnione potrzeby prowadzonej 

działalności, 
2) podmioty gospodarcze z siedzibą za granicą, prowadzące działalność w zakresie 

drobnej wytwórczości – na potrzeby prowadzonego w Polsce przedsiębiorstwa, 
3) podmioty gospodarcze z siedzibą za granicą, posiadające w Polsce (za zezwoleniem    

właściwego ministra) przedstawicielstwo lub oddział – na jego potrzeby. 
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Wnioski osób nie spełniających przedstawionych wymogów uwzględniane są tylko 
w szczególnych przypadkach. Przesłanką wpływającą w tym zakresie na wydanie decyzji 
pozytywnej jest prowadzenie w Polsce np. działalności kulturalnej lub charytatywnej.  
 
 
Skala zainteresowania cudzoziemców nabywaniem nieruchomości w Polsce  
na podstawie zezwoleń Ministra SWiA. 
 

W 2001 r. Minister SWiA wydał 2053 zezwolenia na nabycie przez cudzoziemców 
nieruchomości w Polsce.  

 
a) nieruchomości 

 
W 2001 r. cudzoziemcy uzyskali łącznie 1536 zezwoleń na nabycie nieruchomości  

o łącznej powierzchni 3.628,76 ha.  
Osoby prawne otrzymały 1165 zezwoleń na łączną powierzchnię 3.512,56 ha 

nieruchomości, natomiast osoby fizyczne - 371 zezwoleń na nabycie nieruchomości o łącznej 
powierzchni 116,20 ha. 

 
  Zezwolenia na nabycie przez cudzoziemców nieruchomości  

Rok Ilość zezwoleń Powierzchnia nieruchomości  
objęta zezwoleniami (w ha) 

2001 os. fizyczne 371 116,20 
 os. prawne 1165 3.512,56 
 Razem 1536 3.628,76  

 
 

b) nieruchomości o charakterze rolnym  
 

Spośród zezwoleń na nabycie nieruchomości, wydanych w 2001 r. przez Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji, 145 zezwoleń dotyczyło nieruchomości rolnych 
o łącznej powierzchni 328,88 ha. 

Osoby fizyczne uzyskały 67 zezwoleń dotyczących łącznie 34,07 ha nieruchomości 
rolnych, zaś osoby prawne - 78 zezwoleń na nabycie nieruchomości rolnych o łącznej 
powierzchni 294,81 ha. 

 
Zezwolenia na nabycie przez cudzoziemców                                 

nieruchomości o charakterze rolnym 
Rok Ilość zezwoleń Powierzchnia nieruchomości  

objęta zezwoleniami (w ha) 
2001 os. fizyczne 67 34,07 

 os. prawne 78 294,81 
 Razem 145 328,88  

 
c) lokale 

 
W 2001 roku cudzoziemcy uzyskali 139 zezwoleń Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji na nabycie lokali użytkowych oraz mieszkalnych (położonych w strefie 
nadgranicznej) o łącznej powierzchni 225.305,23 m2 .  
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Osoby prawne otrzymały 45 zezwoleń na łączną powierzchnię 214.415,51 m2 lokali, 
natomiast osoby fizyczne - 94 zezwolenia na łączną powierzchnię 10.889,72  m2 lokali. 

  
Zezwolenia na nabycie przez cudzoziemców                                 

lokali użytkowych oraz mieszkalnych (położonych w strefie nadgranicznej) 
Rok Ilość zezwoleń Powierzchnia nieruchomości  

objęta zezwoleniami (w m2) 
2001 os. fizyczne 94                                            10.889,72 

 os. prawne 45 214.415,51 
 Razem 139 225.305,23  

 
 

d) akcje i udziały 
 
W 2001 r. cudzoziemcy uzyskali łącznie 378 (336 – osoby fizyczne, 42 – osoby 

prawne) zezwoleń Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie akcji i udziałów 
w spółkach, będących właścicielem bądź użytkownikiem wieczystym nieruchomości                    
w Polsce. 

 W ramach wymienionej liczby cudzoziemcy otrzymali 372 zezwolenia na nabycie 
akcji lub udziałów w spółkach posiadających 6490,72 ha nieruchomości na terenie Polski                        
oraz 6 zezwoleń na nabycie akcji lub udziałów w spółkach posiadających 5064,90 m2 lokali.                     

 
Zezwolenia na nabycie lub objęcie przez cudzoziemców akcji lub udziałów       

w spółkach handlowych, będących właścicielami lub użytkownikami wieczystymi 
nieruchomości 

Rok Ilość zezwoleń Powierzchnia nieruchomości  
objęta zezwoleniami (w ha) 

2001 os. fizyczne 42 86,23 
 os. prawne 330 6.404,49 
 Razem 372 6.490,72  

 
Ponadto, w ramach powyżej zilustrowanej ogólnej liczby zezwoleń, cudzoziemcy 

uzyskali 17 zezwoleń na nabycie akcji lub udziałów w spółkach posiadających nieruchomości 
rolne o łącznej powierzchni 146,80 ha.  

Uwzględniając wcześniej omówione dane dotyczące nieruchomości rolnych, łącznie 
zezwolenia na nabycie nieruchomości rolnych przez cudzoziemców dotyczyły 475,68 ha. 

 

W 2001 r. Minister SWiA wydał 169 decyzji odmawiających udzielenia zezwolenia 
na nabycie nieruchomości, lokali, akcji i udziałów. 

Do najistotniejszych przyczyn wydania decyzji odmownych należały: 
a) niewykazanie przez cudzoziemca, że zachodzą okoliczności uzasadniające jego silne                   

i trwałe więzi z Polską, 
b) niedostarczenie przez cudzoziemca materiału dowodowego, uniemożliwiające  

Ministrowi ustalenie okoliczności faktycznych uzasadniających wydanie zezwolenia, 
c) negatywne stanowisko Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
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Porównanie liczby zezwoleń, a także powierzchni nieruchomości objętych 
zezwoleniami, wydanymi przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w 2001 r., 
w stosunku do lat poprzednich,  przedstawiają poniższe tabele: 

 
Zezwolenia na nabycie nieruchomości,  

wydane w latach 1990-2001 
(zestawienie nie obejmuje zezwoleń na nabycie lub objęcie akcji lub udziałów w spółkach,  

będących właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości) 
 

Lata Liczba zezwoleń Powierzchnia nieruchomości 
objęta zezwoleniami (w ha) 

2001 1536 3.629 

2000 1478 3.659 

1999 2304 5.142 

1998 2189 4.355 

1997 2001 2.942 

1996 1454 2.439 

1995 1342 1.952 

1994 1291 1.518 

1993 967 2.008 

1992 876 705 

1991 604 534 

1990 565 398 

Razem 16607 29.281 
 
 

Zezwolenia na nabycie lub objęcie przez cudzoziemców akcji lub udziałów 
w spółkach handlowych, będących właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, 

wydane w latach 1996-2001  
(obowiązek uzyskania zezwolenia w tym zakresie został wprowadzony w połowie 1996 r.) 

 

Lata Liczba zezwoleń Powierzchnia nieruchomości 
objęta zezwoleniami (w ha) 

2001 372 6.491 

2000 389 6.031 

1999 452 8.303 

1998 381 5.079 

1997 293 4.465 

1996 304 1.166 

Razem 2191 31.535 
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Rejestry Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. 
 

Minister właściwy do spraw wewnętrznych prowadzi – na podstawie art. 8 ust. 4 
ustawy – rejestr nieruchomości, udziałów i akcji, nabytych lub objętych przez cudzoziemców 
bez konieczności uzyskania zezwolenia, w przypadkach określonych w art. 8 ust. 1,                       
oraz rejestr nieruchomości, 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 3.  

Stosownie do art. 8 ust. 5 ustawy Rada Ministrów wydała rozporządzenie z dnia                  
2 lutego 1999 r. w sprawie trybu postępowania i szczegółowych zasad prowadzenia rejestrów 
nieruchomości, udziałów i akcji nabytych lub objętych przez cudzoziemców (Dz. U. Nr 13, 
poz. 112).  

Wpisu do rejestrów dokonuje się na podstawie wypisu aktu notarialnego, mocą 
którego cudzoziemiec nabył lub objął nieruchomość, udziały lub akcje w spółce będącej 
właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości, odpisu prawomocnego 
orzeczenia sądu, mocą którego nastąpiło nabycie nieruchomości przez cudzoziemca                    
oraz odpisu wpisu do rejestru handlowego, mocą którego nastąpiło nabycie albo objęcie 
udziałów lub akcji przez cudzoziemca. 

 
a) rejestr nieruchomości, udziałów i akcji nabytych lub objętych przez cudzoziemców                    
na podstawie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

Na podstawie zezwoleń Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji cudzoziemcy 
nabyli prawo własności lub prawo wieczystego użytkowania do: 

- 1.272 nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 1.932,40 ha  
(w tym osoby prawne: 998 o pow. 1.848,79 ha                                                              
i osoby fizyczne: 274 o pow.  83,60 ha), 

- 103 lokali o łącznej powierzchni 116.085,50 m2  (w tym osoby prawne:                      
29 o pow. 108.791,93 m2 i osoby fizyczne: 74 o pow. 7.293,57 m2). 

 
Na podstawie zezwoleń cudzoziemcy nabyli prawo własności lub prawo użytkowania 

wieczystego 74 nieruchomości, mających charakter gruntów rolnych o powierzchni 91,48 ha, 
z czego osoby prawne nabyły 49 nieruchomości o powierzchni 69,72 ha, natomiast osoby 
fizyczne 25 nieruchomości o powierzchni 21,76 ha. 

 
Ponadto na podstawie zezwoleń cudzoziemcy nabyli akcje i udziały w spółkach, 

będących właścicielami lub użytkownikami wieczystymi 89 nieruchomości o łącznej 
powierzchni 525,58 ha, w tym: 

- osoby prawne nabyły 81 nieruchomości o łącznej powierzchni 510,00 ha,  
- osoby fizyczne nabyły 8 nieruchomości o łącznej powierzchni 15,58 ha. 

 
b) rejestr nieruchomości, udziałów i akcji nabytych lub objętych przez cudzoziemców 
bez obowiązku uzyskiwania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

Bez obowiązku uzyskania zezwolenia Ministra SWiA cudzoziemcy nabyli prawo 
własności lub prawo wieczystego użytkowania: 

- 395 nieruchomości gruntowych  o łącznej powierzchni 118,42 ha 
(w tym osoby prawne: 46 o pow. 7,17 ha                                                            
i osoby fizyczne: 349 o pow. 111,24 ha), 

- 416 lokali o łącznej powierzchni 26.467,82 m2 (w tym osoby prawne 28                     
o pow. 1.907,11 m2 i osoby fizyczne 388 o pow. 24.560, 71 m2.    
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Bez obowiązku uzyskania zezwolenia cudzoziemcy (jedynie osoby fizyczne) nabyli 
prawo własności lub prawo wieczystego użytkowania 47 nieruchomości, mających charakter 
gruntów rolnych o powierzchni 20,88 ha.  

 
 
Z danych zgromadzonych w rejestrach wynika, iż cudzoziemcy, zarówno na 

podstawie wymaganego zezwolenia, jak i bez obowiązku ubiegania się o zezwolenie, 
nabyli w 2001 r.: 

- 1667 nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 2.050,82 ha (w tym 
121 nieruchomości o charakterze rolnym o łącznej powierzchni 112,36 ha); 

-  519 lokali o łącznej powierzchni 142.553,32 m2. 
 
Wskazać należy, iż dane zawarte w rejestrze dotyczącym transakcji zawartych 

na podstawie zezwolenia nie odpowiadają liczbie zezwoleń oraz powierzchni 
nieruchomości, objętych zezwoleniami Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, 
wydanymi w danym roku kalendarzowym.  

Zezwolenie ważne jest 1 rok od dnia jego wydania, a wyłącznie od stron transakcji 
zależy, kiedy dojdzie do zawarcia aktu notarialnego (często nabycie nieruchomości 
dokonywane jest w następnym roku kalendarzowym). Ponadto, nie każde zezwolenie oznacza 
faktyczne nabycie nieruchomości przez cudzoziemca (strony transakcji mogą odstąpić 
od zamiaru zawarcia umowy). 
 
 
Badanie legalności nabycia przez cudzoziemców nieruchomości, udziałów lub akcji. 

 
Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wbrew przepisom ustawy jest nieważne 

(art. 6 ust. 1 ustawy). O nieważności nabycia nieruchomości przez cudzoziemca orzeka sąd 
na żądanie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, przewodniczącego zarządu 
jednostki samorządu terytorialnego lub wojewody właściwego ze względu na miejsce 
położenia nieruchomości oraz każdej osoby mającej w tym interes prawny. Powództwo 
o stwierdzenie nieważności nabycia nieruchomości przez cudzoziemca może wnieść również 
prokurator. Orzeczenie o nieważności nabycia nieruchomości przez cudzoziemca w drodze 
czynności prawnych wydaje sąd cywilny.  

W 2001 roku do rejestrów wpłynęło 19 aktów notarialnych zawartych                        
z naruszeniem przepisów ustawy. W 16 sprawach doprowadzono do stanu zgodnego                    
z przepisami ustawy, natomiast w 3 przypadkach, w oparciu o art. 6 ust. 2 ustawy, skierowano 
pozwy do sądów cywilnych o stwierdzenie nieważności nabycia nieruchomości.  

 
 
 
Reasumując, regulacja ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości 

przez cudzoziemców gwarantuje realizację podstawowego celu jej obowiązywania,                     
jakim jest kontrola obrotu nieruchomościami w Polsce z udziałem cudzoziemców.  
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CZĘŚĆ I 
 

Rozdział I 
 

Warunki nabywania nieruchomości przez cudzoziemców 
 

1. Stan prawny. 
 

Problematykę obrotu nieruchomościami w Polsce z udziałem cudzoziemców regulują 
w szczególności przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez 
cudzoziemców, zwanej w dalszej części Sprawozdania „ustawą”.  

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy cudzoziemiec, zamierzający nabyć w naszym kraju 
nieruchomość na własność lub objąć ją w użytkowanie wieczyste, obowiązany jest 
przed dokonaniem powyższej transakcji uzyskać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji, wydawane za zgodą Ministra Obrony Narodowej, a w przypadku 
nieruchomości o charakterze rolnym - również za zgodą Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Zezwolenie konieczne jest również w przypadku zamiaru nabycia przez cudzoziemca 
akcji lub udziałów w spółce handlowej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
będącej właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości, jeżeli: 

1) w wyniku nabycia lub objęcia udziałów lub akcji spółka stanie się spółką kontrolowaną 
przez cudzoziemców; 

2) spółka jest spółką kontrolowaną, a udziały lub akcje nabywa lub obejmuje cudzoziemiec 
nie będący udziałowcem lub akcjonariuszem spółki. 

 

1.1. Zakres podmiotowy. 

 

Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy, cudzoziemcem jest osoba fizyczna nie 
posiadająca obywatelstwa polskiego3. Należy zaznaczyć, iż dotyczy to również osób nie 
posiadających żadnego obywatelstwa – apatrydów (apatryda – bezpaństwowiec, wyraz 
pochodzący z języka greckiego: àpatris, apàtridos – bez ojczyzny).  

Cudzoziemcem w rozumieniu przepisów ustawy nie jest natomiast obywatel polski 
posiadający jednocześnie obywatelstwo jednego lub więcej innych państw.  

                                                           
3 w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 28, poz. 353    
z późn. zm.). 
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Cudzoziemcem jest również: 

- osoba prawna mająca siedzibę za granicą (art. 1 ust. 2 pkt 2 ustawy); 

- nie posiadająca osobowości prawnej spółka osób wymienionych w pkt 1 lub 2 ust. 2  
art. 1 ustawy (tzn. osoby fizyczne nie posiadające obywatelstwa polskiego i osoby 
prawne mające siedzibę za granicą), mająca siedzibę za granicą, utworzona 
zgodnie z ustawodawstwem państw obcych (art. 1 ust. 2 pkt 3 ustawy)4. 
 

Ponadto, zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 4 ustawy, cudzoziemcem jest osoba prawna            
i spółka handlowa nie posiadająca osobowości prawnej mająca siedzibę na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, kontrolowana bezpośrednio lub pośrednio przez osoby                  
lub spółki wymienione w art. 1 ust. 2 pkt 1, 2 i 3. 

W przypadku spółki handlowej za kontrolowaną uważa się spółkę,                        
w której cudzoziemiec lub cudzoziemcy mają pozycję dominującą. Art. 4 § 1 pkt 4 
Kodeksu spółek handlowych5 stosuje się odpowiednio (art. 1 ust. 3 ustawy). 

 

W związku z powyższym należy podkreślić, iż ustawa nie obejmuje swoim zakresem 
podmiotowym:  

a) spółek kapitałowych, w których cudzoziemiec nie posiada (bezpośrednio                        
lub pośrednio) większości głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym 
zgromadzeniu (także jako zastawnik albo użytkownik) bądź w zarządzie spółki,                  
nie jest uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu 
(rady nadzorczej) – także w porozumieniu z innymi osobami oraz spółek,                        
w których większość członków zarządu nie jest jednocześnie członkami zarządu 
spółek cudzoziemskich,  

b) spółek osobowych, w których cudzoziemiec nie dysponuje bezpośrednio                        
lub pośrednio większością głosów – także w porozumieniu z innymi osobami. 

 

Rozszerzenie pojęcia cudzoziemca nastąpiło na skutek nowelizacji ustawy z dnia               
3 lutego 2001 r., której podstawowymi założeniami było: 

a) objęcie zakresem pojęcia cudzoziemca wszystkich spółek prawa handlowego (także 
osobowych), 

                                                           
4 definicja cudzoziemca wprowadzona ustawą z dnia 3 lutego 2001 r. o zmianie ustawy o nabywaniu 
nieruchomości przez cudzoziemców oraz ustawy - Ordynacja podatkowa - w związku z dostosowaniem                      
do prawa Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 16, poz.166) – zmiany przepisów ustawy dokonane niniejszą 
nowelizacją zaznaczono w tekście „pogrubioną czcionką”. 
5 ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.). 
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b) zlikwidowanie budzącego spory w doktrynie pojęcia pośredniości posiadania akcji                 
lub udziałów - w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, 

c) zdefiniowanie pojęcia spółki kontrolowanej przez cudzoziemców w oparciu o nowe 
rozwiązania zastosowane w Kodeksie spółek handlowych (KSH), dotyczące podmiotu 
dominującego (podmiot dominujący odpowiada zakresem pojęciowym podmiotowi 
kontrolującemu w rozumieniu ustawy). Skorzystanie z tych przepisów, których treść 
stanie się przedmiotem analizy doktryny i orzecznictwa, zagwarantuje przejrzystość 
prawa i niewątpliwie wpłynie na spójność systemu prawnego. 

d) przejście z kryterium kapitałowego na kryterium uprawnień w ramach organów spółki 
(walnego zgromadzenia, zarządu i rady nadzorczej), co odpowiada regulacji w innych 
ustawach.  

Zmiany spowodowane były przede wszystkim nowymi regulacjami KSH,                     
który w dziale I tytułu VI „Zmiany w przepisach obowiązujących” nie przewidywał żadnych 
zmian w ustawie, w której spółka osobowa nie była objęta wcześniej pojęciem cudzoziemca. 
Nowe przepisy nie przyznawały spółkom osobowym osobowości prawnej, to jednak ich 
podmiotowość uległa dużemu wzmocnieniu, gdyż na podstawie art. 8 KSH, mogą one 
obecnie „we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa 
rzeczowe”. Drugim powodem były nowe unormowania ustawy z dnia 19 listopada 1999 r.               
- Prawo działalności gospodarczej6, na mocy których (art. 99 pkt. 3), z dniem 1 stycznia 2001 
r. utraciła moc (z wyjątkiem art. 42) ustawa  z dnia 14 czerwca 1991 r. o spółkach z udziałem 
zagranicznym7.   

 

1.2. Zakres przedmiotowy. 

 

Wymogi prawne w zakresie nabywania nieruchomości przez cudzoziemców 
w Rzeczypospolitej Polskiej dotyczą nieruchomości znajdujących się na jej terytorium 
niezależnie od tego, jaki podmiot jest jej właścicielem. Może być nim osoba fizyczna, spółka 
prawa handlowego nie posiadająca osobowości prawnej, osoba prawna, jak też Skarb 
Państwa, czy jednostka samorządu terytorialnego. 

Pojęcie nieruchomości nie zostało w ustawie zdefiniowane. Dla jego określenia należy 
odwołać się do art. 46 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny8, w myśl którego 
nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności 
(grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków,  jeżeli  
na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.  

                                                           
6 Dz. U. z 1999 r. Nr 101, poz.1178 z późn. zm.  
7 t.j. Dz. U. z 1997 r. Nr 26, poz. 143 z późn. zm.  
8 Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm. 
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Nieruchomość gruntowa definiowana jest jako część powierzchni ziemskiej, 
stanowiąca odrębny przedmiot własności, wytyczona granicami naturalnymi bądź 
sztucznymi. Do nieruchomości gruntowej należy także przestrzeń znajdująca się nad i pod jej 
powierzchnią, ale tylko w granicach określonych przez jej społeczno-gospodarcze 
przeznaczenie. W odniesieniu do wszystkich nieruchomości gruntowych obowiązuje zasada 
superficies solo cedit, czyli wszystko, co wznosi się nad gruntem, przypada gruntowi. 

Rodzajem nieruchomości gruntowych są nieruchomości rolne, czyli grunty rolne. 
Zgodnie z art. 461 Kodeksu cywilnego (kc), nieruchomościami rolnymi (gruntami rolnymi)  
są nieruchomości, które są lub mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności 
wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając 
produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej.  Bardziej szczegółową regulację dotyczącą 
gruntów rolnych zawiera ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych                        
i leśnych9, która w art. 2 ust.1 za grunty rolne uznaje grunty: 

 1) określone w ewidencji gruntów jako użytki rolne, 
 2) pod stawami rybnymi i innymi zbiornikami wodnymi, służącymi wyłącznie dla potrzeb 

rolnictwa, 
 3) pod wchodzącymi w skład gospodarstw rolnych budynkami mieszkalnymi oraz innymi 

budynkami i urządzeniami służącymi wyłącznie produkcji rolniczej oraz przetwórstwu 
rolno-spożywczemu, 

 4) pod budynkami i urządzeniami służącymi bezpośrednio do produkcji rolniczej uznanej  
za dział specjalny, stosownie do przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych                  
i podatku dochodowym od osób prawnych, 

 5) parków wiejskich oraz pod zadrzewieniami i zakrzewieniami śródpolnymi,                        
w tym również pod pasami przeciwwietrznymi i urządzeniami przeciwerozyjnymi, 

 6) pracowniczych ogrodów działkowych i ogrodów botanicznych, 
 7) pod urządzeniami: melioracji wodnych, przeciwpowodziowych i przeciwpożarowych, 

zaopatrzenia rolnictwa w wodę, kanalizacji oraz utylizacji ścieków i odpadów dla potrzeb 
rolnictwa i mieszkańców wsi, 

 8) zrekultywowane dla potrzeb rolnictwa, 
 9) torfowisk i oczek wodnych, 
10) pod drogami dojazdowymi do gruntów rolnych.  

Należy jednakże zauważyć, iż wymienione powyżej enumeratywnie rodzaje gruntów 
rolnych nie przesądzają o uznaniu danego gruntu za grunt rolny, albowiem oceniając 
wykorzystanie gruntu do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie 
produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej, 
należy posiłkować się art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu 

                                                           
9 Dz. U. z 1995 r. Nr 16, poz. 78 z późn. zm.  
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przestrzennym10, który stanowi, iż: „Ustalenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania 
terenu dokonywane jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego                        
z zachowaniem warunków określonych w ustawach”.   

Oddzielną kategorię stanowią budynki i inne urządzenia trwale związane z gruntem 
(art. 47-48 kc). Trwałe związanie z gruntem oznacza niemożność odłączenia budynku 
od gruntu bez naruszenia jego konstrukcji. Stanowią one część składową gruntu i dzielą jego 
los prawny. Tylko w drodze wyjątku, na mocy szczególnych przepisów, stanowią odrębny 
od gruntu przedmiot własności (art. 46 § 1 kc), np. budynki wzniesione na gruntach Skarbu 
Państwa lub gminy przez użytkownika wieczystego będą stanowić jego własność.                        
W tym przypadku prawo własności zabudowań jest prawem związanym z prawem 
użytkowania wieczystego gruntu. 

Nieruchomościami są także części budynków, czyli lokale, o ile stanowią przedmiot 
odrębnej własności. W odniesieniu do nieruchomości lokalowych ustawa odwołuje się wprost 
do definicji lokali zawartej w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali11. 

 

1. 3. Wyłączenia ustawowe, w których cudzoziemcy nie muszą legitymować się 
uzyskaniem zezwolenia.  

 

Ustawa w art. 8 ogranicza swój zakres podmiotowy i przedmiotowy poprzez 
wyłączenie obowiązku uzyskania zezwolenia przez określone osoby lub w określonych 
przypadkach. 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy zezwolenie nie jest wymagane w sytuacji: 

1) nabycia przez cudzoziemca samodzielnego lokalu mieszkalnego w rozumieniu ustawy         
z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali. Wyjątek od obowiązku uzyskania 
zezwolenia dotyczy wyłącznie lokali mieszkalnych, a zatem nie obejmuje swoim 
zakresem lokali o innym przeznaczeniu, np. użytkowych. Nabycia może dokonać 
zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna;  

2) nabycia nieruchomości przez cudzoziemca zamieszkującego w Rzeczypospolitej 
Polskiej co najmniej 5 lat od dnia uzyskania karty stałego pobytu; 

3) nabycia przez cudzoziemca, będącego małżonkiem obywatela polskiego 
i zamieszkującego w Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej 2 lata od uzyskania karty 
stałego pobytu, nieruchomości, które w wyniku nabycia będą stanowić wspólność 
ustawową małżonków. Nabycie może nastąpić jedynie wówczas, gdy cudzoziemiec 

                                                           
10 Dz. U.z 1999r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm. 
11 t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903. 
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spełni te trzy warunki łącznie; 

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

5) nabycia przez osobę prawną, mającą siedzibę w Polsce w której cudzoziemiec                       
ma pozycję dominującą (art. 1 ust. 2 pkt. 4 cytowanej ustawy), na jej cele statutowe 
nieruchomości nie zabudowanych, których łączna powierzchnia w kraju nie przekracza 
0,4 ha na obszarze miast. Osoba prawna może nabyć nieruchomość bez zezwolenia 
tylko wówczas, gdy spełnione zostaną wszystkie wymienione przesłanki. Wymóg 
przeznaczenia nabywanej nieruchomości na cele statutowe oznacza, że pomiędzy 
nieruchomością a celami statutowymi musi istnieć ścisły związek; 

6) nabycia nieruchomości przez cudzoziemca, będącego bankiem i jednocześnie 
wierzycielem hipotecznym, w trybie przejęcia nieruchomości na własność w wyniku 
bezskutecznej licytacji w postępowaniu egzekucyjnym; 

7) nabycia lub objęcia przez bank będący osobą prawną określoną w art. 1 ust. 2 pkt 412 
ustawy - akcji lub udziałów w spółce, o której mowa w art. 3e ustawy, w związku 
z dochodzeniem przez ten bank roszczeń wynikających z dokonanych czynności 
bankowych. 

 

Ponadto nie wymaga zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji                      
- zgodnie z art. 3e ust. 2 in fine ustawy - nabycie lub objęcie akcji lub udziałów w sytuacjach 
określonych w art. 3e ust. 113,  w przypadku, gdy spółka jest właścicielem lub użytkownikiem 
wieczystym nieruchomości określonej w art. 8 ust.1 pkt 1 i 514 ustawy. 

                                                           
12 art. 1 ust. 2 pkt 4 ustawy: „ 4) osoba prawna i spółka handlowa nie posiadająca osobowości prawnej mająca 

siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, kontrolowana bezpośrednio lub pośrednio przez osoby                  
lub spółki wymienione w pkt 1, 2 i 3.” tzn.: 

- osoby fizyczne nie posiadające obywatelstwa polskiego, 
- osoby prawne mające siedzib za granicą, 
- nie posiadające osobowości prawnej spółki osób wymienionych w pkt 1 lub 2 ust. 2  art. 1 ustawy (tzn. 

osoby fizyczne nie posiadające obywatelstwa polskiego i osoby prawne mające siedzibę za granicą), 
mające siedzibę za granicą, utworzone zgodnie z ustawodawstwem państw obcych. 

13 art. 3e ust. 1 ustawy: „Nabycie lub objęcie przez cudzoziemca udziałów lub akcji w spółce handlowej                          
z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będącej właścicielem lub wieczystym użytkownikiem 
nieruchomości, wymaga zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych, jeżeli: 
1) w wyniku nabycia lub objęcia udziałów lub akcji spółka stanie się spółką kontrolowaną w rozumieniu 

art. 1 ust. 3 ustawy, 
2) spółka jest spółką kontrolowaną, a udziały lub akcje nabywa cudzoziemiec nie będący udziałowcem  

lub akcjonariuszem spółki.”.  
14 art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy: „nabycie samodzielnego lokalu mieszkalnego w rozumieniu ustawy z dnia                            

24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. Nr 85, poz. 388), 
art. 8 ust. 1 pkt 5 ustawy: „nabycie przez podmiot, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 4, na jego cele statutowe, 
nieruchomości nie zabudowanych, których łączna powierzchnia w całym kraju nie przekracza 0,4 ha na obszarze miast,”. 
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Powyższe wyłączenia (z art. 8 ust. 1 oraz art. 3e ust. 2 in fine ustawy) nie mają 
zastosowania w odniesieniu do nieruchomości położonych w strefie nadgranicznej                      
oraz gruntów rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha. 

Przepisów ustawy nie stosuje się ponadto do: 

• przekształcenia spółki handlowej (art. 7 ust.1 ustawy), 

• nabycia lub objęcia akcji w sytuacjach określonych w art. 3e ust.115, w przypadku,  
gdy akcje spółki zostały dopuszczone do publicznego obrotu (art. 3e ust. 2 ustawy - 
pierwsze zdanie), 

• nabycia nieruchomości w drodze dziedziczenia przez osoby uprawnione do dziedziczenia 
ustawowego. Jeżeli prawo ojczyste spadkodawcy nie przewiduje dziedziczenia 
ustawowego, stosuje się w tym zakresie prawo polskie (art. 7 ust. 2 ustawy). 

Natomiast jeżeli cudzoziemiec, który nabył wchodzącą w skład spadku nieruchomość 
na podstawie testamentu, nie uzyska zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych                        
i Administracji na podstawie wniosku złożonego w ciągu roku od dnia otwarcia spadku, 
prawo własności nieruchomości lub prawo użytkowania wieczystego nabywają osoby,                
które byłyby powołane do spadku z ustawy (art. 7 ust. 3 ustawy). 

Większość wyżej wymienionych wyjątków od obowiązku uzyskania zezwolenia 
została wprowadzona do ustawy w 1996 r. z mocą obowiązującą od dnia 4 maja 1996 r.16, 
natomiast przypadki dotyczące banków oraz spółek giełdowych - w 1997 r. z mocą 
obowiązującą od dnia 1 stycznia 1998 r.17 Liberalizacja przepisów została wprowadzona                
ze względu na złożone przez Polskę zobowiązania przed przystąpieniem do Organizacji 
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz nasze dążenie do członkostwa w Unii 
Europejskiej, a w związku z tym dostosowywanie polskiego ustawodawstwa do przepisów 
unijnych. 

 

1.4. Forma nabycia nieruchomości. 

 
Przepisy ustawy nie określają w sposób szczegółowy rodzajów nabycia nieruchomości 

podlegających wymogowi uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych                        
i Administracji. 

Nabyciem nieruchomości, w myśl art. 1 ust. 4 ustawy, jest nabycie prawa własności 
nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego na podstawie każdego zdarzenia 
                                                           
15 patrz przyp. 13. 
16 ustawa z dnia 15 marca 1996 r. o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców                  
(Dz. U. Nr 45, poz. 198). 
17 art. 186 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. Nr 140, poz. 939 z późn. zm.).  
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prawnego.  

Nabycie nieruchomości może wynikać z różnych zdarzeń cywilnoprawnych. 
Najczęściej występującym sposobem nabycia nieruchomości jest złożenie oświadczeń woli 
przez dwie strony, czyli czynność prawna w postaci umowy. W tym wypadku własność 
na nabywcę przechodzi przez fakt zawarcia ważnej umowy, która pod rygorem nieważności 
musi zostać sporządzona w formie aktu notarialnego.  

Z prawnego punktu widzenia mogą to być umowy sprzedaży, darowizny, dożywocia, 
zamiany, zapisu, polecenia, oddania gruntów w użytkowanie wieczyste, zniesienie 
współwłasności, zasiedzenie, przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności. 

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca może być także skutkiem jednostronnej 
czynności prawnej, np. mocą testamentu. Podstawą nabycia nieruchomości mogą być również 
orzeczenia sądowe lub administracyjne.  

Przepisy ustawy nie mają zastosowania do czynności prawnych ustanawiających 
ograniczone prawa rzeczowe na nieruchomościach, jak np. użytkowanie, zastaw, hipoteka, 
przeniesienie własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego 
oraz umów dotyczących stosunków obligacyjnych, takich jak dzierżawa, czy najem. 

 

2. Tryb udzielania zezwoleń.  

 

Zgodnie z art. 1 ustawy, nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wymaga 
zezwolenia. Jest ono wydawane w formie decyzji administracyjnej, podlega zatem wszystkim 
rygorom prawnym wynikającym z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego18 (k.p.a.) oraz ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie 
Administracyjnym19.  

 

2. 1. Postępowanie administracyjne.  

 

Zgodnie z art. 104 § 2 k.p.a. decyzja administracyjna rozstrzyga sprawę co do jej 
istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończy sprawę w danej instancji. 
Zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, wydawane po przeprowadzeniu 
postępowania administracyjnego, tworzy dla cudzoziemca prawo podmiotowe, którego treścią 
jest możliwość nabycia nieruchomości w Polsce, ewentualnie nabycia lub objęcia akcji 
                                                           
18 t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.  
19 Dz. U. z 1995 r. Nr 74, poz. 368 z późn. zm.  
  



Sprawozdanie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z realizacji w 2001 r. 
ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. 

 20 

(udziałów) spółek będących właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości 
położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w sytuacjach przewidzianych w art. 3e 
ust. 1 ustawy).  

Postępowanie administracyjne w sprawie uzyskania przez cudzoziemca zezwolenia 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości, udziałów lub akcji 
wszczyna się na wniosek cudzoziemca. 

Wniosek powinien spełniać wymogi oraz zawierać załączniki określone 
w informatorach Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wymieniony w nich wykaz 
dokumentów obliguje każdego z wnioskodawców do załączenia ich do wniosku. Komplet 
dokumentów umożliwia szybkie rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji w terminie  
przewidzianym w k.p.a. 

W roku 2001 zostały opracowane i wydane następujące informatory: 

1) Informator dla osób fizycznych ubiegających się o uzyskanie zezwolenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w Polsce.  

2) Informator dla osób prawnych ubiegających się o uzyskanie zezwolenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w Polsce.  

3)    Informator dla cudzoziemców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia Ministra Spraw  
Wewnętrznych i Administracji na nabycie (objęcie) udziałów lub akcji w spółce 
z siedzibą w Polsce, będącej właścicielem lub wieczystym użytkownikiem 
nieruchomości. 

Powyższe informatory są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji20, również w językach obcych (angielskim, niemieckim                    
i francuskim), a także w siedzibie Departamentu Zezwoleń i Koncesji Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji (Warszawa, ul. Domaniewska 36/38), realizującego                        
– w  imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – przepisy ustawy o nabywaniu 
nieruchomości przez cudzoziemców.  

 

Zezwolenie jest wydawane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
za zgodą Ministra Obrony Narodowej, a w przypadku nieruchomości rolnych również 
za zgodą Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  

Wymienione organy wyrażają zgodę na udzielenie zezwolenia i tym samym 
współdecydują z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji w poszczególnych 
przypadkach nabywania nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce. Brak zgody jednego 
z nich oznacza niemożność wydania decyzji pozytywnej, natomiast decyzja pozytywna 
                                                           
20 www.mswia.gov.pl  
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wydana bez zgody wymienionych ministrów jest prawnie wadliwa. Prawna skuteczność 
wydanego zezwolenia uzależniona została zatem od zgodnego wyrażenia woli przez 
uprawnione organy.  

Zajęcie stanowiska przez Ministra Obrony Narodowej oraz Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi następuje zgodnie z art. 106 § 5 k.p.a. w drodze postanowienia21. Minister 
Spraw Wewnętrznych i Administracji zwraca się do ww. ministrów o zajęcie stanowiska             
w sprawie, zawiadamiając o tym stronę postępowania. Zgodnie z przepisami k.p.a., Minister 
Obrony Narodowej oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi powinni zająć stanowisko                      
w sprawie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie dwóch tygodni. Stronie 
niezadowolonej z wydanego przez nich postanowienia przysługuje wniosek o ponowne 
rozpatrzenie sprawy złożony w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji (art. 127 § 3 
w związku z art. 144 k.p.a.), a także – po wyczerpaniu toku instancji – skarga do Naczelnego 
Sądu Administracyjnego. 

 

Ponadto, w celu zebrania i rozpatrzenia całości materiału dowodowego22, Minister 
Spraw Wewnętrznych i Administracji, na podstawie art. 2 ustawy, przed wydaniem decyzji            
w sprawie zezwolenia może: 

1) zażądać przedstawienia dowodów i informacji niezbędnych do rozpatrzenia wniosku  
(art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy), 

2) żądać dokonania sprawdzenia, czy nabycie nieruchomości przez cudzoziemca 
nie spowoduje zagrożenia obronności państwa, bezpieczeństwa państwa lub porządku 
publicznego, a także czy będzie ono zgodne z interesem państwa (art. 2 ust 1 pkt 2 
ustawy). 

Niezależnie od powyższego, oprócz uzyskania obligatoryjnej zgody Ministra Obrony 
Narodowej oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w toku postępowania administracyjnego 
prowadzonego w sprawie o doniosłym znaczeniu gospodarczym lub społecznym z punktu 
widzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, organ ten niejednokrotnie zwraca 
się z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia do innych 
organów, w tym między innymi do: 

1) Ministra Finansów, 

2) Ministra Skarbu Państwa, 

3) Ministra Środowiska, 
                                                           
21 art. 106 § 1 k.p.a. stanowi: „Jeżeli przepis prawa uzależnia wydanie decyzji od zajęcia stanowiska przez inny 

organ (wyrażenia opinii lub zgody albo wyrażenia stanowiska w innej formie), decyzję wydaje się po zajęciu 
stanowiska przez ten organ”,  natomiast w § 5 art. 106 wskazano, że „zajęcie stanowiska przez ten organ 
następuje w drodze postanowienia, na które służy stronie zażalenie”.  

22 art. 7 w związku z art. 77 § 1 k.p.a.  
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4) Ministra Gospodarki, 

5) Urzędu Ochrony Państwa, 

6) Komendanta Głównego Straży Granicznej,  

7) właściwego wojewody, 

8) właściwych jednostek samorządu terytorialnego (gminy, powiatu, województwa), 

9) właściwych jednostek samorządu rolniczego, 

10) organizacji zawodowych.  

 

Działanie takie umożliwia art. 2a ustawy, wprowadzony nowelizacją z dnia                        
3 lutego 2001 r. Przepis ten stanowi, iż „Minister właściwy do spraw wewnętrznych 
może zwracać się do innych niż określone w art. 2 ust. 1 pkt 2 organów administracji 
rządowej, samorządu terytorialnego, organizacji zawodowych i instytucji państwowych 
o wyrażenie opinii oraz przekazanie dokumentów i informacji, w szczególności 
zawartych  w ewidencji gruntów i budynków, niezbędnych do realizacji zadań, 
o których mowa w art. 1 ust. 1, art. 3e oraz art. 8 ust. 4.”. 

Opinie wyżej wymienionych organów nie są wiążące dla Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji. Stanowią jednak ważny element postępowania 
administracyjnego w określonej sprawie, gdyż pomagają w dokonaniu oceny wiarygodności 
wnioskodawcy, a także zgodności nabycia nieruchomości przez cudzoziemca z interesem 
państwa oraz słusznym interesem społecznym.  

Należy podkreślić, iż w art. 1 ust. 1a ustawy jednoznacznie wskazano, że odmowa 
wydania zezwolenia nie wymaga wyrażenia zgody Ministra Obrony Narodowej lub Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Zgody takiej nie wymaga zatem decyzja negatywna Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji, podjęta po przeprowadzeniu postępowania sprawdzającego określonego 
w art. 2 ustawy i zebraniu całego materiału dowodowego, uzasadniającego wydanie takiego 
rozstrzygnięcia. Tego rodzaju tryb postępowania może jednak wystąpić wyłącznie w sytuacji, 
gdy Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, w zakresie swoich kompetencji, znajdzie 
jednoznaczne przesłanki uzasadniające wydanie decyzji odmownej.  

Przesłanki odmowy są zawsze oczywiste, merytorycznie uzasadnione i nie mogące 
budzić u strony żadnych wątpliwości. 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji może ponadto określić w zezwoleniu 
specjalne warunki, od których spełnienia uzależniona będzie możliwość nabycia 
nieruchomości przez cudzoziemca (art. 2 ust. 2 i art. 3 ust.1 pkt 3 ustawy). Minister nie ustala 
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warunków wpływających na treść umowy, z reguły są to warunki wpływające na możliwość 
jej zawarcia. 

Najczęściej Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji określa warunki specjalne 
w sprawach dotyczących wydania zezwolenia na nabycie przez cudzoziemca udziałów 
lub akcji w spółkach handlowych, będących właścicielami lub użytkownikami wieczystymi 
nieruchomości. Warunki te dotyczą w szczególności spełnienia przez wnioskodawcę 
ciążących na nim obowiązków wynikających z regulacji zawartych w przepisach Kodeksu 
spółek handlowych, np. podjęcia określonych uchwał Walnych Zgromadzeń Wspólników 
bądź Akcjonariuszy. Bez spełnienia warunku specjalnego określonego w zezwoleniu Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji nie można dokonywać czynności prawnych                      
oraz wpisów prawa własności i użytkowania wieczystego (art. 5 ustawy). 

Należy zaznaczyć, iż Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nie jest organem 
uprawnionym do ingerowania w procesy gospodarcze, a zwłaszcza w procesy 
prywatyzacyjne, ani tym bardziej do sprawowania nadzoru nad prawidłowością postępowań 
w tych sprawach. Byłoby to naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Organem 
właściwym w tych sprawach jest minister właściwy do spraw Skarbu Państwa23. 

 

Zgodnie z art. 3 ustawy, zezwolenie powinno określać w szczególności: 

1) osobę nabywcy, 

2) przedmiot nabycia, 

3) specjalne warunki, o których mowa w art. 2 ust. 2 ustawy, o ile zachodzi konieczność 
ich ustanowienia. 

Są to elementy obligatoryjne znajdujące się w decyzji zezwalającej Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, która oczywiście powinna spełniać wymogi z art. 107 k.p.a.  
W treści decyzji mogą się znaleźć również inne elementy, np. forma nabycia, czy osoba 
zbywcy. 

Ustawa nie określa terminu, w jakim Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
powinien wydać decyzję. Zastosowanie ma w tym przypadku art. 35 § 3 k.p.a.  

Decyzja w sprawie wydania zezwolenia podejmowana jest w terminie dwóch miesięcy 
od dnia złożenia kompletu dokumentów określonych w Informatorach. Okres ten jest 
niezbędny ze względu na szczególny stopień skomplikowania rozpatrywanych spraw, a także, 
o czym była już uprzednio mowa, konieczność uzyskania stanowiska innych właściwych 
ministrów. 

                                                           
23 art. 25 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 1999 r. Nr 82,               
poz. 928 z późn. zm.).  
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Termin ten może ulec jednak wydłużeniu, bowiem zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a.  
do wskazanego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa 
dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów 
opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. 

Dodać należy, iż brak często podstawowych informacji we wnioskach cudzoziemców 
o uzyskanie zezwolenia, jak również nie złożenie kompletu wymaganej dokumentacji, 
ma ogromny wpływ na termin rozpatrywania tych spraw przez Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji. Do przedłużania się toku postępowania przyczynia się także 
brak reakcji stron lub ich pełnomocników na wezwania organu do uzupełnienia informacji 
i dowodów, niezbędnych do wydania ostatecznego rozstrzygnięcia.  

W trakcie prowadzonych w 2001 r. postępowań administracyjnych do organu 
wpłynęło 15 skarg i wniosków, o których mowa w dziale VIII k.p.a. We własnym zakresie 
załatwiono 14 skarg i wniosków, w tym pięć uznano za zasadne. Jedną skargę przekazano 
według właściwości. 

Uczestnikom postępowania, niezadowolonym z ostatecznej decyzji Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, służy prawo zwrócenia się z wnioskiem o ponowne 
rozpatrzenie sprawy (art. 127 § 3 k.p.a.)24, a następnie skarga do Naczelnego Sądu 
Administracyjnego. 

 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy, zezwolenie ważne jest przez okres 1 roku od dnia 
wydania. Określenie „dzień wydania” nie jest precyzyjne, bowiem można je interpretować 
zarówno jako dzień podpisania decyzji administracyjnej przez Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji, jak i dzień odebrania decyzji przez jej adresata. Rozstrzygając ewentualne 
wątpliwości interpretacyjne Naczelny Sąd Administracyjny odniósł się do tej kwestii                      
w następujący sposób:  

„Decyzja administracyjna, jako akt zewnętrzny będący oświadczeniem władczym woli 
organu administracyjnego, może być uznana za wydaną z chwilą ujawnienia woli organu 
na zewnątrz struktur organizacyjnych i stworzenia adresatowi rozstrzygnięcia, możliwości 
zapoznania się z treścią tego oświadczenia woli. Oświadczenie woli nie skierowane 
na zewnątrz nie może być uznane za decyzję. Nie wystarczy też wskazanie adresata decyzji. 
Oświadczenie woli, które ma być złożone adresatowi decyzji, jest złożone z chwilą, gdy doszło 
do adresata w taki sposób, że mógł się on zapoznać z jego treścią.”25 
                                                           
24 art. 127 § 3 k.p.a. - „Od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra lub samorządowe kolegium 

odwoławcze nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do tego organu            
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy; do wniosku tego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące 
odwołań od decyzji.”. 

25 z uzasadnienia uchwały NSA z dnia 4 grudnia 2000 r., sygn. akt FPS 10/00, dotyczącej interpretacji pojęcia 
„wydanie decyzji”. 
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Rozpoczęcie biegu terminu ważności zezwolenia jest o tyle ważne, że określa sytuację 
prawną adresata tego zezwolenia, czyli prawo konkretnego cudzoziemca do nabycia 
konkretnej nieruchomości w konkretnym okresie czasu. 

Termin jednoroczny ma charakter materialny i jego bieg nie ulega zawieszeniu                
ani przerwaniu. Najpóźniej w ostatnim dniu ważności zezwolenia winna być zawarta umowa 
wywołująca skutek rzeczowy w postaci przejścia własności nieruchomości na rzecz 
cudzoziemca. 

Jeżeli akt nabycia nie zostanie w tym czasie sporządzony, zezwolenie traci moc 
prawną. Przedłużenie jego ważności w trybie postępowania administracyjnego nie jest 
dopuszczalne.  

Niedopełnienie formalności w ciągu roku powoduje konieczność ubiegania się                 
o nowe zezwolenie.  

W związku z tym, iż prawo polskie nie przewiduje sukcesji uprawnień wynikających 
z decyzji administracyjnych, zezwolenie nie może zostać przeniesione na osoby trzecie.           
Fakt posiadania zezwolenia na nabycie nieruchomości nie uprawnia do nabycia 
nieruchomości innej niż wskazana w decyzji. Uprawnienie płynące z zezwolenia dotyczy 
określonego adresata oraz konkretnie oznaczonej nieruchomości. 

Decyzję zezwalającą na nabycie nieruchomości w Polsce cudzoziemiec ma obowiązek 
dołączyć do aktu notarialnego stwierdzającego nabycie nieruchomości. Stanowi ona bowiem 
podstawę sporządzenia tego aktu oraz warunek prawny zawartej czynności prawnej. 

Należy podkreślić, iż udzielone cudzoziemcowi przez Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji zezwolenie na nabycie nieruchomości nie zastępuje orzeczeń sądów 
lub decyzji administracyjnych innych organów państwowych i samorządowych, wymaganych 
bądź wydawanych na podstawie innych ustaw. 

Zezwolenie nie zwalnia także od obowiązku zachowania wymogów, określonych 
przepisami odrębnych ustaw. Dlatego też nabywca powinien we własnym interesie wcześniej 
upewnić się, czy możliwe będzie zrealizowanie celu, dla którego zamierza nabyć daną 
nieruchomość.  

Udzielone cudzoziemcowi zezwolenie nie powoduje przyznania mu żadnych innych 
praw poza tym, że może być on potencjalnym nabywcą nieruchomości. Nie rodzi ono 
również żadnych innych praw i obowiązków po stronie zbywcy, poza prawem, ale nie 
obowiązkiem, zbycia nieruchomości cudzoziemcowi, który uzyskał zezwolenie.  

Ponadto zezwolenie - jako akt administracyjny władzy publicznej - nie niesie za sobą 
szczególnych skutków w sferze cywilnoprawnej. Umożliwia jedynie cudzoziemcowi nabycie 
nieruchomości na zasadach ogólnych, takich, jakie obowiązują obywateli polskich.  
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2. 2. Instytucja promesy. 

 

Art. 3d ustawy stwarza cudzoziemcom, zamierzającym nabyć nieruchomość w Polsce, 
możliwość ubiegania się o przyrzeczenie wydania zezwolenia zwanego dalej „promesą”. 
Uzyskanie promesy ułatwia im przystępowanie do przetargów i rokowań dotyczących 
nieruchomości bez obowiązku legitymowania się zezwoleniem. Nie jest to jednak wymóg 
bezwzględny warunkujący przystąpienie do przetargu czy rokowań. 

W związku z tym, iż do promesy stosuje się odpowiednio przepisy art. 1-3c ustawy, 
oznacza to, że jest ona decyzją administracyjną i tak samo jak w przypadku zezwolenia, 
wydawana jest po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego. 

Wydanie promesy może nastąpić również na wniosek założycieli kontrolowanej 
przez cudzoziemców osoby prawnej, na wstępnym etapie tworzenia spółki, do której ma być 
wniesiony aport (wkład niepieniężny) w postaci nieruchomości. Zezwolenie udzielane jest już 
spółce – po jej zarejestrowaniu. 

Okres ważności promesy wynosi 6 miesięcy od dnia wydania (art. 3d ust. 2 ustawy). 
Bieg terminu rozpoczyna się i kończy analogicznie, jak w przypadku zezwolenia.  

W okresie ważności promesy organ nie może odmówić wydania zezwolenia,                   
chyba że uległ zmianie stan faktyczny istotny dla rozstrzygnięcia sprawy (art. 3d ust. 4 
ustawy). Przepis ten stanowi gwarancję zabezpieczenia interesów cudzoziemca 
zamierzającego nabyć nieruchomość w Polsce, a także dotychczasowego jej właściciela.  

Promesa określa warunki, po spełnieniu których cudzoziemiec może ubiegać się 
o uzyskanie zezwolenia. Zezwolenie udzielane w następstwie promesy, wydawane jest               
w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc. 

W odniesieniu do promesy także stosuje się przepisy dotyczące zaskarżania decyzji. 
W razie odmowy jej wydania cudzoziemiec może zwrócić się w terminie 14 dni do Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji o ponowne rozpatrzenie sprawy. Przysługują                      
mu ponadto środki odwoławcze od decyzji ostatecznych przewidziane w k.p.a.                        
oraz możliwość zaskarżenia decyzji do NSA. 

 

2. 3. Umorzenie postępowania. 

 

Zasadniczym celem postępowania w sprawie uzyskania przez cudzoziemca 
zezwolenia na nabycie nieruchomości jest wydanie decyzji rozstrzygającej sprawę  
co do istoty. Jednak w niektórych przypadkach, określonych w przepisach ustawy                        
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o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców lub w k.p.a., możliwe jest zakończenie 
postępowania przed jej rozstrzygnięciem.  

Ustawa w art. 3b stanowi, iż postępowanie w sprawie wydania cudzoziemcowi 
zezwolenia na nabycie nieruchomości w Polsce umarza się, gdy wystąpi o to cudzoziemiec, 
na którego wniosek postępowanie wszczęto, a także gdy właściciel lub użytkownik wieczysty 
oświadczy, że nie zamierza jej zbyć na rzecz cudzoziemca ubiegającego się o zezwolenie. 
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, zgodnie z powyższym, umarza postępowanie 
obligatoryjnie i dokonuje tego przede wszystkim w sytuacji, gdy z wnioskiem takim wystąpi 
cudzoziemiec, na wniosek którego je wszczęto. Cudzoziemiec rezygnuje tym samym                     
z ubiegania się o zezwolenie.  

Kwestia ta wywołuje jednak kontrowersje w kontekście zawartej wcześniej umowy 
przyrzeczenia, którą strona przedstawia Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji              
w sytuacji, gdy zbywca (który jest stroną postępowania administracyjnego) oświadcza,                  
że nie zamierza zbyć nieruchomości cudzoziemcowi. Organ w takich sytuacjach umarza 
postępowanie administracyjne, co nie oznacza, że cudzoziemiec nie może wystąpić                       
z ponownym wnioskiem o wydanie zezwolenia po uzyskaniu orzeczenia sądu powszechnego 
zastępującego oświadczenie zbywcy. Praktyka ta znalazła uznanie w orzecznictwie 
Naczelnego Sądu Administracyjnego. 

Umorzenie postępowania może nastąpić również na podstawie przepisów formalnych 
określonych w art. 105 § 1 i 2 k.p.a., w świetle którego decyzja o umorzeniu postępowania 
jest obligatoryjnie wydawana wówczas, gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się 
bezprzedmiotowe lub może być także wydana gdy wystąpi o to strona, na której żądanie 
postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz gdy nie jest               
to sprzeczne z interesem społecznym. 

 

2. 4. Zawieszenie postępowania. 

 

W toku postępowania o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości 
przez cudzoziemca Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji może skorzystać 
z instytucji zawieszenia postępowania. 

Zgodnie z art. 97 § 1 k.p.a. organ administracji publicznej zawiesza postępowanie: 

1) w razie śmierci strony lub jednej ze stron, jeżeli wezwanie spadkobierców zmarłej 
strony do udziału w postępowaniu nie jest możliwe i nie zachodzą okoliczności,                     
o których mowa w art. 30 § 5 k.p.a., a postępowanie nie podlega umorzeniu                        
jako bezprzedmiotowe, 
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2) w razie śmierci przedstawiciela ustawowego strony, 

3) w razie utraty przez stronę lub przez jej przedstawiciela ustawowego zdolności 
do czynności prawnych, 

4) gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia 
zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. 

 

Zgodnie z art. 98 § 1 k.p.a., organ administracji publicznej może zawiesić 
postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte,              
a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi społecznemu. 

W przypadku zawieszenia obligatoryjnego, w sytuacji, gdy ustąpią przyczyny 
uzasadniające zawieszenie postępowania, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
podejmuje postępowanie z urzędu lub na żądanie strony. Natomiast w przypadku 
fakultatywnego zawieszenia postępowania, podjęcie postępowania następuje tylko na 
wniosek strony złożony w terminie nie dłuższym niż 3 lata od zawieszenia postępowania. 

 

3. Kontrola działalności Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie 
wydawania zezwoleń. 

 

Decyzja administracyjna w sprawie zezwolenia oparta jest na uznaniu 
administracyjnym. Jego granice określa szereg pojęć takich jak „obronność państwa”, 
„bezpieczeństwo państwa”, „porządek publiczny” i „interes państwa”.  

W związku z tym ustalenie i ocena stanu faktycznego, z którym norma prawna łączy 
skutki prawne, zależy od wielu czynników indywidualnych. W celu prawidłowego 
załatwienia złożonego przez cudzoziemca wniosku przeprowadzana jest analiza 
indywidualnych okoliczności danej sprawy z uwzględnieniem interesu społecznego 
i słusznego interesu obywateli.  

Uznanie administracyjne nie oznacza dowolności w decydowaniu. Minister                    
nie narusza praw podmiotowych wynikających z innych przepisów, czy rozstrzygnięć innych 
organów państwa. W wykonaniu ustawowych kompetencji Minister Spraw Wewnętrznych 
i Administracji kieruje się prawem, a realizując prawo przestrzega nie tylko jego litery, 
ale także celów, które ma to prawo realizować.  

Nowelizacja ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców z dnia                       
3 lutego 2001 r. w nowym art. 7a ust. 1 ustawy złagodziła wymogi w przypadku 
nabywania nieruchomości, akcji lub udziałów spółek będących właścicielami                        
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lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości na terenie naszego kraju przez 
przedsiębiorców kontrolowanych przez cudzoziemców z krajów Unii Europejskiej.                 

Zgodnie z art. 7a. ust. 1. „jeżeli o zezwolenie ubiega się przedsiębiorca 
Wspólnoty, którego przedsiębiorstwo zostało założone na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej lub oddział założony w Rzeczypospolitej Polskiej przez przedsiębiorcę 
Wspólnoty, minister właściwy do spraw wewnętrznych wydaje zezwolenie, gdy jest to 
bezpośrednio konieczne dla prowadzenia działalności gospodarczej, dla której 
przedsiębiorstwo lub oddział zostały założone”.  

Ze względu na konstrukcję tego artykułu (...minister właściwy do spraw 
wewnętrznych wydaje zezwolenie...), decyzja zezwalająca Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji zbliżona się charakterem do decyzji związanej, gdyż minister może 
odmówić zezwolenia kierując się jedynie względami polityki społecznej, bezpieczeństwa 
publicznego lub zdrowia społeczeństwa (art. 7a ust. 2 ustawy). 

Zgodnie z ustępem 3 tego artykułu powyższa regulacja  nie dotyczy obywateli 
Wspólnoty działających w Rzeczypospolitej Polskiej na zasadzie samozatrudnienia w 
rozumieniu Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między 
Rzecząpospolitą Polską, z jednej strony, a Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami 
Członkowskimi, z drugiej strony, sporządzonego w Brukseli dnia 16 grudnia 1991 r. (Dz. 
U. z 1994 r. Nr 11, poz. 38, z 1995 r. Nr 63, poz. 324 i 326, z 1997 r. Nr 104, poz. 662, z 
1999 r. Nr 30, poz. 288 oraz z 2000 r. Nr 21, poz. 263). 

Natomiast ustęp 4 tego artykułu wyłącza w tym zakresie nabywanie zasobów 
naturalnych, gruntów rolnych i leśnych. 

 

3. 1. Kontrola Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Działalność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dotycząca realizacji 
przepisów ustawy, poprzez coroczny obowiązek przedkładania Wysokiej Izbie sprawozdania 
w tym zakresie, podlega swoistej kontroli. Kontrola ta, polegająca na ocenie polityki Państwa 
w zakresie obrotu nieruchomościami z udziałem cudzoziemców, dokonywana jest poprzez 
przyjęcie bądź odrzucenie przedmiotowego sprawozdania. Ocena Sejmu RP nie ma 
wprawdzie wpływu na ważność już wydanych decyzji (ustawa tego nie przewiduje),                 
może natomiast spowodować inicjatywę ustawodawczą w zakresie zmiany przepisów ustawy. 
Ponadto może mieć wpływ na uszczegółowienie bądź doprecyzowanie zasad wydawania 
zezwoleń, stosowanych w następnym roku przez Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji. 
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Przepisy ustawy, zobowiązując Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji                        
do wydawania zezwoleń w tym zakresie, nie określają przesłanek, jakimi Minister powinien 
kierować się przy podejmowaniu zarówno decyzji pozytywnych, jak i negatywnych.  

W związku z powyższym, ustalenie zasad wydawania zezwoleń powierzono organowi 
realizującemu przepisy ustawy, poddając je dopiero następczej ocenie Sejmu RP. Zasady             
te wykształciły się w praktyce i zostały zaaprobowane przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 
przy okazji rozpatrywania poprzednich sprawozdań z realizacji ustawy. 

Przy rozpatrywaniu indywidualnych wniosków osób fizycznych o wydanie 
zezwolenia, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w 2001 roku uwzględniał więzi 
łączące cudzoziemca z Polską, do których należy zaliczyć w szczególności: 

1) posiadanie polskiej narodowości lub polskiego pochodzenia,  

2) zawarcie związku małżeńskiego z obywatelem polskim,  

3) stałe zamieszkiwanie w Polsce na podstawie karty pobytu26, 

4) członkostwo w kadrze kierowniczej (prezes, członek zarządu - wpisani do rejestru) 
przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym. 

5) prowadzenie na terenie Polski działalności gospodarczej zgodnie z zasadami 
określonymi w ustawie - Prawo działalności gospodarczej27. 

 We wskazanych przypadkach uwzględniane były potrzeby życiowe wnioskodawców 
w granicach około 50 arów (5.000 m2 ), a w sytuacji nabywania nieruchomości na potrzeby 
działalności gospodarczej, jeżeli jest to bezpośrednio konieczne do prowadzenia działalności. 

Natomiast przy rozpatrywaniu wniosków osób prawnych o wydanie zezwolenia 
na nabycie nieruchomości Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji uwzględniał 
prowadzenie w Polsce działalności gospodarczej, na podstawie przepisów prawa polskiego. 
Zezwolenie mogły zatem otrzymać: 

1) spółki handlowe z siedzibą w Polsce, jeżeli nabycie nieruchomości jest bezpośrednio 
konieczne dla celów prowadzenia działalności gospodarczej, 

2) podmioty gospodarcze z siedzibą za granicą, posiadające w Polsce przedstawicielstwo 
lub oddział – na jego potrzeby28, 

3) podmioty gospodarcze z siedzibą za granicą, prowadzące działalność w zakresie drobnej 
wytwórczości29 – na potrzeby prowadzonego w Polsce przedsiębiorstwa, 

                                                           
26 ustawa z dnia 25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 127, poz. 1400). 
27 patrz przypis nr 6. 
28 ibidem. 
29 ustawa z dnia 6 lipca 1982 roku o zasadach prowadzenia na terytorium PRL działalności gospodarczej                       

w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne (t.j. Dz. U. z 1989 r. Nr 27,             
poz. 148 z późn. zm.). 
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Wnioski osób nie spełniających przedstawionych wymogów uwzględniano tylko 
w szczególnych przypadkach. Przesłanką wpływającą w tym zakresie na wydanie decyzji 
pozytywnej było prowadzenie w Polsce, np. działalności kulturalnej lub charytatywnej.  

Przesłanki te zostały wskazane we wspomnianych uprzednio Informatorach. 

 

Ustawa nie wymienia również przesłanek, jakimi powinni kierować się Minister 
Obrony Narodowej oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, udzielając bądź odmawiając 
zgody na wydanie cudzoziemcowi przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
zezwolenia na nabycie nieruchomości w Polsce. 

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Obrony Narodowej, Minister Obrony 
Narodowej wydaje zgodę na nabycie nieruchomości w oparciu o obowiązujące regulacje 
prawne w zakresie funkcjonowania sił zbrojnych, w tym resortowe akty prawne będące często 
dokumentami niejawnymi. Ze względu na szerokie spektrum spraw będących przedmiotem 
oceny, od lokalu mieszkalnego po udziały lub akcje dużych przedsiębiorstw, ustalenie 
jednorodnego schematu postępowania jest praktycznie niemożliwe. Resort obrony narodowej 
przyjął, że zasadniczym elementem przy wydawaniu zgody jest konieczność zachowania 
bezkolizyjności funkcjonowania i użytkowania obiektów, urządzeń oraz terenów 
o szczególnym znaczeniu dla potrzeb obronności państwa. 

W Ministerstwie Obrony Narodowej prowadzony jest w formie bazy komputerowej 
rejestr wydawanych postanowień. Przedmiotowa baza zawiera numery poszczególnych spraw 
oraz numer i datę postanowienia lub pisma przewodniego. 

 

Zgodnie z informacjami uzyskanymi z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
sprawy nadsyłane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji rozpatrywane były 
indywidualnie z uwzględnieniem konkretnej sytuacji cudzoziemca ubiegającego się o nabycie 
nieruchomości. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadząc postępowanie w tych sprawach 
kierował się przyznanym mu w ustawie o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców 
uznaniem administracyjnym, mając na względzie aktualne preferencje prowadzonej przez 
państwo polityki w sferze agrarnej.  

W toku postępowania dotyczącego wyrażenia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi zgody na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców uwzględniane były następujące 
kryteria: 

1) preferowano wnioski cudzoziemców polskiej narodowości i polskiego pochodzenia, 

2) zgoda na nabycie nieruchomości w celu zaspokojenia potrzeb życiowych wyrażana była 
wobec cudzoziemców, którzy otrzymali zezwolenie na osiedlenie się 
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w Rzeczypospolitej Polskiej, tj. posiadają kartę pobytu, 

3) w przypadku nabywania akcji lub udziałów przez cudzoziemców w spółkach prawa 
handlowego lub jednoosobowych spółkach skarbu państwa zgody wyrażane były 
wówczas, gdy cudzoziemiec występował jako inwestor strategiczny, a obszar 
nieruchomości stanowiącej własność spółki był niewielki, 

4) w szczególnych przypadkach zasięgano opinii samorządu gminnego oraz miejscowego 
samorządu rolniczego – dotyczyło to wniosków o nabycie gruntów o znacznej 
powierzchni, gruntów wyjątkowo dobrej jakości, bądź o wyjątkowym położeniu,         
gdy istniała obawa, że na rynku lokalnym może występować „głód ziemi” i sprzedaż 
dużej nieruchomości cudzoziemcowi spotkałaby się z dezaprobatą miejscowych 
rolników, 

5) zgody wydawane były również w przypadku, gdy cudzoziemiec deklarował podjęcie 
lub aktywizację działalności gospodarczej na obszarach wiejskich powodując 
zwiększenie zatrudnienia np. poprzez prowadzenie specjalistycznej produkcji roślinnej, 
krzewienie wiedzy rolniczej, wprowadzanie uprawy nowych odmian roślin itp. 

Odmowa wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości rolnych następowała najczęściej 
w przypadkach gruntów o znacznych powierzchniach, których zbycie cudzoziemcom 
spotykało się z negatywnym odbiorem społecznym, jak również wówczas, gdy deklaracje 
cudzoziemca zawarte we wniosku, dotyczące użytkowania takiej nieruchomości były 
sprzeczne z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub 
prowadzenie gospodarstwa rolnego nie znajdowało się w zakresie statutowej działalności 
cudzoziemca. 

W zakresie uzyskiwania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
opinii innych organów nie ma z góry określonych reguł postępowania, gdyż każda sprawa 
załatwiana jest indywidualnie na podstawie dowodów złożonych przez określonego 
wnioskodawcę. Na mocy art. 2 ust. 1 pkt 2 i 2a ustawy o nabywaniu nieruchomości przez 
cudzoziemców, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji służy prawo swobodnego 
uznania w tym względzie, co nie znaczy, iż w zbliżonych przypadkach nie stosuje się 
analogicznych reguł postępowania. 

 

3. 2. Kontrola Naczelnego Sądu Administracyjnego. 

 

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy, zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji wydawane jest w formie decyzji administracyjnej, po przeprowadzeniu 
postępowania administracyjnego zgodnie z przepisami k.p.a. 
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Decyzja ta, jak również każda inna decyzja administracyjna Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, rozstrzygająca sprawę co do jej istoty w całości lub w części 
albo w inny sposób kończąca sprawę w danej instancji30, po wyczerpaniu trybu 
administracyjnego, podlega zaskarżeniu do Naczelnego Sądu Administracyjnego. 
Postępowanie przed NSA regulują przepisy ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym31. 

Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o NSA, Naczelny Sąd Administracyjny orzeka 
w sprawach skarg na decyzje administracyjne i postanowienia wydane w postępowaniu 
administracyjnym, a ponadto, w myśl art. 17, rozpoznaje skargi na bezczynność organu 
administracji publicznej w przypadku, gdy ten powinien wydać decyzję administracyjną, 
a tego nie uczynił.  

Stosownie do art. 33 ust. 1 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym,                      
sąd wszczyna postępowanie na podstawie skargi wniesionej przez uprawniony podmiot. 
Skargę może wnieść strona postępowania, a zatem każdy, kto ma w tym interes prawny, 
a ponadto: prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna w zakresie 
jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób. Skargę 
można wnieść po wyczerpaniu środków odwoławczych, jeżeli służyły one skarżącemu przed 
organem właściwym w sprawie, chyba że skargę wnosi prokurator lub Rzecznik Praw 
Obywatelskich. Skargę wnosi się do Sądu w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu 
rozstrzygnięcia w sprawie.  

 

Podkreślić należy, że NSA sprawuje kontrolę pod względem zgodności decyzji 
administracyjnej z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Decyzja uznaniowa może 
być uchylona przez NSA w wypadku stwierdzenia, że została wydana z takim naruszeniem 
ustawy lub przepisów postępowania administracyjnego, które mogło mieć wpływ na wynik 
sprawy. O tego rodzaju naruszeniach procedury można mówić, gdy organ poza swoimi 
rozważaniami pozostawił argumenty przedstawiane przez stronę, pominął istotne dla sprawy 
materiały dowodowe lub dokonał oceny tych materiałów wbrew zasadom logiki lub 
doświadczenia życiowego. NSA nie kontroluje natomiast celowości zaskarżonej decyzji 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

W 2001 r. Naczelny Sąd Administracyjny rozpatrzył ostatecznie 11 skarg                      
na decyzje Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, wydane na podstawie ustawy. 
Siedem z nich dotyczyło odmowy wydania zezwolenia, jedną skargę złożono na decyzję 
uchylającą poprzednią decyzję zezwalającą i umarzającą postępowanie w sprawie, jedną na 
decyzję odmawiającą wznowienia postępowania administracyjnego oraz jedną na 
bezczynność organu. Wśród wyżej wymienionych jedenastu decyzji Ministra Spraw 
                                                           
30 art. 104 k.p.a.  
31 patrz przyp. 19. 
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Wewnętrznych i Administracji osiem dotyczyło wydania zezwolenia na nabycie 
nieruchomości, a trzy zezwolenia na nabycie udziałów (akcji) w spółkach handlowych 
będących właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej. 

  Z ogólnej liczby skarg rozpatrzonych przez Naczelny Sąd Administracyjny, w jednej 
ze spraw sąd umorzył postępowanie sądowe wobec cofnięcia skargi przez skarżącego,                    
w trzech przypadkach uchylił decyzje Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,                        
w pozostałych 7 sprawach skarga na decyzje organu zezwalającego została oddalona.  

W większości przypadków powodem odmowy wydania zezwolenia przez Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji był brak przesłanek, przy rozpatrywaniu 
indywidualnych wniosków osób fizycznych, niezbędnych do wydania zezwolenia.                        
W odpowiedziach na skargi do NSA Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
podkreślał, iż ustawa nie określa przesłanek, którymi powinien kierować się organ udzielając 
zezwolenia. Wykształciły się one w praktyce i zostały zaaprobowane przez Sejm RP przy 
okazji rozpatrywania sprawozdań z realizacji ustawy o nabywaniu nieruchomości przez 
cudzoziemców w poprzednich latach. Informacje dotyczące tych przesłanek są udostępniane 
wszystkim ubiegającym się o wydanie zezwolenia.  

Ponadto w trzech przypadkach występowały jeszcze inne okoliczności: 

- zaskarżona decyzja odmawiająca zezwolenia na nabycie akcji została wydana                     
w oparciu o negatywne stanowisko Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (skarga 
oddalona), 

- cofnięcie woli zbycia udziałów przez obywatela polskiego po wydaniu decyzji 
zezwalającej, na skutek czego po ponownym rozpatrzeniu organ uchylił decyzję                       
i umorzył postępowanie w trybie art. 3b ustawy (skarga oddalona), 

- na tle interpretacji art. 3e ust. 1 ustawy przy nabyciu pakietu kontrolnego spółki 
holdingowej nie będącej właścicielem, ani użytkownikiem wieczystym nieruchomości, 
ale będącej właścicielem pakietów kontrolnych licznych spółek handlowych będących 
właścicielami i użytkownikami wieczystymi wielu nieruchomości na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej (decyzje uchylone po trzech posiedzeniach sądu i rozpoznaniu 
zapytania prawnego budzącego poważne wątpliwości interpretacyjne przez skład                   
7 osobowy NSA w drodze uchwały).  

Sprawa ta (tym bardziej, że sąd nie zajął stanowiska, czy konieczne jest inne zezwolenie 
MSWiA na przeprowadzenie transakcji nabycia pakietu kontrolnego takiej spółki 
holdingowej) wykazała konieczność zmiany art. 3e ust. 1 ustawy o nabywaniu 
nieruchomości. Powyższa uchwała NSA wskazuje na brak zupełności regulacji ustawy 
i stwarza cudzoziemcom możliwość obejścia kontroli naczelnych organów państwa.  
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Poniżej przedstawiono strukturę ilościową skarg (w porównaniu z liczbą wydanych 
decyzji w danym roku kalendarzowym) wnoszonych w ostatnich latach do Naczelnego Sądu 
Administracyjnego na decyzje i postanowienia Ministra Spraw Wewnętrznych (od 1997 r.               
- Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji):  

- w 1991 r. - 7 skarg  (635 decyzji), 

- w 1992 r. - 4 skargi  (1238 decyzji), 

- w 1993 r. - 14 skarg (1285 decyzji), 

- w 1994 r. - 9 skarg  (1695 decyzji), 

- w 1995 r. - 11 skarg (1839 decyzji), 

- w 1996 r. - 16 skarg (2048 decyzji), 

- w 1997 r. - 7 skarg  (2887 decyzji), 

- w 1998 r. - 12 skarg (3161 decyzji), 

- w 1999 r. - 9 skarg  (3641 decyzji), 

-  w 2000 r. - 8 skarg  (2606 decyzji), 

- w 2001 r. -  11 skarg (2525 decyzji). 

Powyższe dane wskazują, iż skarg tych było stosunkowo niewiele. 

 

Na zakończenie niniejszego rozdziału pragnę poinformować, iż w wystąpieniu 
pokontrolnym Prezesa Najwyższej Izby Kontroli32, dotyczącym kontroli Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji – Departamentu Zezwoleń i Koncesji w zakresie udzielania 
cudzoziemcom zezwoleń na nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców oraz nabywanie 
lub objęcie przez cudzoziemców udziałów lub akcji w spółkach handlowych, będących 
właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości (kontrolą objęto działania 
podjęte i przeprowadzone w latach 1998-1999 i w I połowie 2000 r.), Prezes NIK                     
m. in. stwierdził, iż „...Wyniki kontroli pozwalają na sformułowanie pozytywnej oceny                      
w zakresie procedowania przez Departament Zezwoleń i Koncesji w sprawach o wydanie 
zezwoleń na nabywanie przez cudzoziemców nieruchomości. W szczególności podkreślić 
należy przygotowanie informatorów dla zainteresowanych, co do zasad procedowania                    
oraz ustalenie jednolitych zasad zasięgania opinii właściwych instytucji. ...”. 
 

                                                           
32 pismo z dnia 10 stycznia 2001 r. nr DON-44/2001, Nr kontroli P/00/161. 
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Rozdział II 
 

Skala zainteresowania cudzoziemców nabywaniem nieruchomości w Polsce 

na podstawie zezwoleń Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji33 

 
 

 W 2001 r. do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wpłynęło łącznie 2578 
wniosków o udzielenie zezwolenia na nabycie nieruchomości, akcji i udziałów w spółkach 
będących właścicielem bądź użytkownikiem wieczystym nieruchomości w Polsce.  

 W ramach przywołanej powyżej liczby 2113 wniosków dotyczyło nieruchomości,  
a 465 wniosków akcji i udziałów. 

 W roku sprawozdawczym Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji rozpatrzył 
łącznie 2898 wniosków cudzoziemców, w tym 634 wnioski dotyczące nabycia (objęcia) 
udziałów lub akcji. Wskazana liczba obejmuje również wnioski pozostałe do rozpatrzenia 
z poprzedniego roku. 

W ramach wyżej wymienionej liczby rozpatrzonych wniosków wydano następującą 
liczbę rozstrzygnięć:                              

- 2053 zezwolenia na nabycie nieruchomości, lokali, akcji i udziałów;  

- 83 promesy;  

- 169 decyzji odmownych,  

oraz 

- 50 decyzji zmieniających decyzję;  

- 42 decyzje wydane po ponownym rozpatrzeniu wniosku;  

- 187 decyzji umarzających;  

- 20 decyzji uchylających decyzję;  

- 4 decyzje stwierdzające nieważność decyzji,  

a także:  

- 290 postanowień (m. in. o zawieszeniu i podjęciu zawieszonego postępowania, 
o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej). 

                                                           
33 szczegółowe zestawienia tabelaryczne, dotyczące skali zainteresowania cudzoziemców nabywaniem 
nieruchomości w Polsce na podstawie zezwoleń Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, przedstawiono 
w części II Sprawozdania, rozdział I – Zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji                           
(str. I – XVIII). 
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Spośród 2053 spraw zakończonych decyzją pozytywną wydano:  

- 1536 zezwoleń na nabycie nieruchomości; 

- 139 zezwoleń na nabycie lokali mieszkalnych i użytkowych; 

- 378 zezwoleń na nabycie akcji lub udziałów w spółkach, będących właścicielem                   
bądź użytkownikiem wieczystym nieruchomości w Polsce.  
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 W 2001 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wydał łącznie                        
169 decyzji odmawiających cudzoziemcom udzielenia zezwolenia na nabycie nieruchomości, 
lokali, akcji i udziałów.  

Przeważająca część negatywnych decyzji (89) została wydana z powodu niewykazania 
przez cudzoziemca, że zachodzą okoliczności uzasadniające jego silne i trwałe więzi z Polską, 
a zatem podstawowego kryterium uwzględnianego przez Ministra przy wydaniu zezwolenia.  

W 66 przypadkach decyzje odmawiające podyktowane były niedostarczeniem przez 
cudzoziemców materiału dowodowego, co uniemożliwiło Ministrowi ustalenie okoliczności 
faktycznych uzasadniających wydanie zezwolenia.  

Z powodu negatywnego stanowiska Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydano 
7 decyzji odmownych. Należy jednak podkreślić, iż w roku sprawozdawczym Minister ten nie 
wyraził zgody na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w znacznie większej liczbie 
przypadków (ok. 40), jednak wnioskodawcy skorzystali z przysługującego im prawa 
do złożenia zażalenia na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i postępowania 
w tym zakresie jeszcze się nie zakończyły. 

Pozostałe decyzje odmowne dotyczyły wznowienia postępowania, umorzenia 
postępowania, zmiany decyzji czy uchylenia ostatecznej decyzji Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji. 
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1. Nieruchomości. 
 

Przepisy ustawy dotyczą nabywania przez cudzoziemców prawa własności lub prawa 
użytkowania wieczystego nieruchomości, nie wprowadzając odmiennych regulacji 
do powyższych form władania nieruchomością. W związku z powyższym w bieżącym 
sprawozdaniu przyjęto zagregowany model prezentacji danych dotyczących zezwoleń                        
na nabycie nieruchomości, niezależnie od nabytego przez cudzoziemca prawa 
do nieruchomości. 

W 2001 r. cudzoziemcy uzyskali łącznie 1536 zezwoleń na nabycie nieruchomości  
o łącznej powierzchni 3.628,76 ha.  

Osoby prawne otrzymały 1165 zezwoleń na łączną powierzchnię 3.512,56 ha 
nieruchomości, natomiast osoby fizyczne - 371 zezwoleń na nabycie nieruchomości o łącznej 
powierzchni 116,20 ha. 
  

Zezwolenia dotyczyły najczęściej nieruchomości położonych w województwach:  

a) mazowieckim (624,50 ha nieruchomości),  

b) łódzkim (599,91 ha nieruchomości),  

c) śląskim (566,52 ha nieruchomości),  

d) dolnośląskim (377,21 ha nieruchomości),  

e) wielkopolskim (291,76 ha nieruchomości),  

f) warmińsko-mazurskim (199,60 ha nieruchomości),  

g)     pomorskim  (167,47 ha nieruchomości). 

 

Osoby prawne najbardziej zainteresowane były nieruchomościami położonymi 
w województwach:  

a) mazowieckim (608,77 ha nieruchomości),  

b) łódzkim (598,77 ha nieruchomości),  

c) śląskim (544,29 ha nieruchomości),  

d) dolnośląskim (371,29 ha nieruchomości),  

e) wielkopolskim (284,97 ha nieruchomości),  

f) warmińsko-mazurskim (197,02 ha nieruchomości),  

g) pomorskim (162,87 ha nieruchomości). 
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Osoby fizyczne zainteresowane były głównie uzyskaniem zezwolenia na nabycie 
nieruchomości położonych w województwach:  

a) kujawsko-pomorskim (27,54 ha nieruchomości),  

b) śląskim (22,23 ha nieruchomości),  

c) mazowieckim (15,73 ha nieruchomości),  

d) opolskim (8,38 ha nieruchomości),  

e) zachodniopomorskim (7,14 ha nieruchomości),  

f) małopolskim (6,91 ha nieruchomości),  

g) wielkopolskim (6,79 ha nieruchomości). 
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Wśród ubiegających się o uzyskanie zezwolenia dominował kapitał:  

a) holenderski (1.199,657 ha nieruchomości, 297 zezwoleń),  

b) niemiecki (836,049 ha nieruchomości, 520 zezwoleń), 

c) francuski (340,423 ha nieruchomości, 90 zezwoleń),  

d) amerykański (199,172 ha nieruchomości, 82 zezwolenia),  

e) irlandzki (138,265 ha nieruchomości, 8 zezwoleń),  

f) fiński (133,528 ha nieruchomości, 12 zezwoleń),  

g) duński (116,838 ha nieruchomości, 68 zezwoleń). 
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Wykres ten wskazuje, iż w dalszym ciągu znaczącą przewagę w zakresie wydanych 
zezwoleń posiadają inwestorzy będący osobami prawnymi. 

 

2. Nieruchomości o charakterze rolnym. 

 

W 2001 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielił cudzoziemcom                
145 zezwoleń na nabycie nieruchomości rolnych o łącznej powierzchni 328,88 ha. 

Osoby fizyczne uzyskały 67 zezwoleń dotyczących łącznie 34,07 ha nieruchomości 
rolnych, zaś osoby prawne – 78 zezwoleń na nabycie nieruchomości o łącznej powierzchni 
294,81 ha. 

W 2001 r. cudzoziemcy uzyskali zezwolenia na nabycie nieruchomości rolnych 
położonych najczęściej w województwach:  

a) dolnośląskim (67,45 ha nieruchomości),  

b) śląskim (56,74 ha nieruchomości),  

c) mazowieckim (50,59 ha nieruchomości),  

d) świętokrzyskim (27,87 ha nieruchomości),  
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e) wielkopolskim (27,33 ha nieruchomości),  

f) łódzkim (22,33 ha nieruchomości),  

g) lubuskim (19,42 ha nieruchomości).  
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Ze względu na kraj pochodzenia kapitału zagranicznego najwięcej zezwoleń 
otrzymały osoby fizyczne i prawne pochodzące z:  

a) Niemiec (57 zezwoleń w odniesieniu do 114,904 ha nieruchomości),  

b) Holandii (14 zezwoleń w odniesieniu do 63,715 ha nieruchomości),  

c) Francji (12 zezwoleń w odniesieniu do 59,001 ha nieruchomości),  

d) Belgii (7 zezwoleń w odniesieniu do 26,480 ha nieruchomości),  

e) Austrii (10 zezwoleń w odniesieniu do 11,709 ha nieruchomości). 
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3.  Lokale. 

 

W 2001 roku cudzoziemcy uzyskali 139 zezwoleń Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji na nabycie lokali użytkowych oraz mieszkalnych (położonych w strefie 
nadgranicznej) o łącznej powierzchni 225.305,23 m2 .  

Osoby prawne otrzymały 45 zezwoleń na łączną powierzchnię 214.415,51 m2 lokali, 
natomiast osoby fizyczne - 94 zezwolenia na łączną powierzchnię 10.889,72  m2 lokali. 

Lokale objęte zezwoleniami położone były najczęściej w województwach:  

a) kujawsko-pomorskim (72.071,10 m2),  

b) pomorskim  (42.872,56 m2),  

c) zachodniopomorskim (37.656,36 m2), 

d) mazowieckim (35.597,57m2),  

e) śląskim (32.208,70 m2), 

f) małopolskim (2.249,46 m2 ). 
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Osoby prawne najchętniej nabywały lokale położone w województwach: 

a) kujawsko-pomorskim (72.071,1 m2 lokali),  

b) pomorskim (40.423,42 m2 lokali),  

c) zachodniopomorskim (36.076,64 m2 lokali), 

d) śląskim (32.118,5 m2  lokali), 

e) mazowieckim (32.014,87m2 lokali).  

Wskazane wyżej powierzchnie lokali, na nabycie których cudzoziemcy otrzymali 
zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, odnoszą się głównie do lokali 
użytkowych typu: biurowce, hale produkcyjne i handlowe. 

Osoby fizyczne uzyskały zezwolenia na nabycie lokali położonych najczęściej 
w województwach: 

a) mazowieckim (3.582.70 m2 lokali), 

b) pomorskim (2.449,14 m2 lokali), 



Sprawozdanie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z realizacji w 2001 r. 
ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. 

 
 

 46 
 

c) małopolskim (2.106,56 m2 lokali), 

d) zachodniopomorskim (1.579,72 m2 lokali), 

 Wśród cudzoziemców występujących do Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji  o uzyskanie zezwolenia na nabycie lokali użytkowych i mieszkalnych, 
zaangażowany był w szczególności kapitał: 

a) holenderski (208.270,06 m2 lokali),  

b) niemiecki (6.636,19 m2 lokali),  

c) austriacki (2.536,82 m2 lokali),  

d) brytyjski (2.345,60 m2 lokali),  

e) szwedzki (1.677,66 m2 lokali), 

f) rosyjski (487,77 m2 lokali), 

g) amerykański (459,62 m2 lokali). 
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Kapitał holenderski, inwestujący w lokale położone na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, można określić jako zdecydowanie wyróżniający się.  

Niezależnie od powyższego należy wskazać, iż o zezwolenie na nabycie lokalu 
użytkowego lub mieszkalnego położonego w strefie nadgranicznej występowali również 
obywatele oraz spółki z udziałem zagranicznym pochodzącym z takich państw jak: Białoruś, 
Norwegia, Armenia, Belgia, Francja, Gruzja, Hiszpania, Indie, Litwa, Mauritius, Szwajcaria. 
Były to jednak pojedyncze wnioski.  
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W 2001 roku liczba zezwoleń wydanych na nabycie lokali użytkowych, a także 
mieszkalnych położonych w strefie nadgranicznej, pozostała na poziomie roku 2000. 
Minimalnie zmieniły się proporcje pomiędzy liczbą zezwoleń wydanych w tym zakresie 
osobom fizycznym i osobom prawnym. 

Znacznie natomiast wzrosła powierzchnia lokali nabytych przez cudzoziemców. 

Wynika to z wyodrębniania lokali użytkowych, o znacznej powierzchni, z wybudowanych 

przez cudzoziemców budynków (biurowce, obiekty usługowo-handlowe) 

na nieruchomościach nabytych przez nich w latach poprzednich.  

Pomimo faktu, iż wśród nabywców lokali, podobnie jak w latach poprzednich, 

dominują osoby prawne, należy odnotować także wzrost powierzchni lokali objętych 

zezwoleniami dla osób fizycznych. 
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4. Akcje i udziały. 

 

W 2001 r. cudzoziemcy uzyskali łącznie 378 zezwoleń Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji na nabycie akcji i udziałów w spółkach, będących właścicielem bądź 
użytkownikiem wieczystym nieruchomości w Polsce. 

 W ramach wymienionej liczby cudzoziemcy otrzymali 372 zezwolenia na nabycie 
akcji lub udziałów w spółkach  posiadających nieruchomości na terenie Polski                        
oraz 6 zezwoleń na nabycie akcji lub udziałów w spółkach posiadających lokale. 

Z łącznej sumy 378 zezwoleń: 336 zezwoleń otrzymały osoby prawne,                     
natomiast 42 zezwolenia -  osoby fizyczne. 

 Najwięcej zezwoleń uzyskał  kapitał: 

a) niemiecki (94 zezwolenia), 

b) holenderski (63 zezwolenia), 

c) francuski (29 zezwoleń), 
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d) amerykański (21 zezwoleń), 

e) belgijski (21 zezwoleń), 

f) austriacki (20 zezwoleń).  

Biorąc z kolei pod uwagę powierzchnię nieruchomości posiadanych przez spółki, 
w których akcje lub udziały były nabywane, zdecydowanie dominował kapitał niemiecki 
i francuski. 
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Powierzchnia nieruchomości (w ha), objętych zezwoleniami 
na nabycie akcji i udziałów 

(wg kraju pochodzenia kapitału)

 

W 2001 r. zainteresowanie cudzoziemców (w odniesieniu do powierzchni 
nieruchomości) zwrócone było na uzyskanie zezwolenia na nabycie akcji i udziałów 
w spółkach posiadających nieruchomości położone przede wszystkim w województwach: 

a) śląskim  – 2047,23 ha, 

b) pomorskim – 785,51 ha, 

c) wielkopolskim  – 737,49 ha, 

d) warmińsko – mazurskim  – 680,66 ha, 

e) mazowieckim  –  657,13ha. 
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Łącznie cudzoziemcy uzyskali zezwolenia na nabycie akcji i udziałów w spółkach 
posiadających  6490,72 ha nieruchomości (w tym osoby prawne uzyskały zezwolenia                   
w spółkach posiadających 6404,49 ha nieruchomości, a osoby fizyczne w spółkach 
posiadających 86,23 ha nieruchomości) i 5064,90 m2  lokali w Polsce.  

Ponadto, w ramach ogólnej liczby zezwoleń, cudzoziemcy uzyskali 17 zezwoleń               
na nabycie akcji lub udziałów w spółkach posiadających nieruchomości rolne o łącznej 
powierzchni 146,80 ha, w tym położone głównie w województwach: 

a) opolskim – 52,22 ha, 

b) dolnośląskim - 41 ha, 

c) wielkopolskim – 34,29 ha. 

Najwięcej zezwoleń (w odniesieniu do powierzchni) na nabycie akcji i udziałów                 
w spółkach posiadających nieruchomości rolne otrzymał kapitał: 

a) amerykański – 52,22 ha, 

b) francuski – 29,63 ha, 

c) niemiecki – 29,20 ha, 

d) holenderski – 24,36 ha.  
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W porównaniu z rokiem 2000, w roku sprawozdawczym wystąpiło prawie o połowę 
mniejsze (w odniesieniu do liczby zezwoleń) zainteresowanie cudzoziemców nabywaniem 
akcji lub udziałów w spółkach posiadających nieruchomości rolne na terenie Polski                      
(30 zezwoleń – 2000 r.; 17 zezwoleń – 2001 r.).  

 

Z analizy przedstawionych danych wynika, iż w 2001r. nastąpiła nieznaczna tendencja 
spadkowa w stosunku do roku ubiegłego w zakresie ogólnej liczby zezwoleń uzyskanych 
przez cudzoziemców na nabycie akcji i udziałów w spółkach posiadających nieruchomości                 
w Polsce.  

Należy jednakże zauważyć, iż pomimo mniejszej liczby zezwoleń, zainteresowaniem 
cudzoziemców cieszyły się inwestycje w spółki posiadające łącznie większy areał 
nieruchomości niż w roku ubiegłym.  
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Liczba zezwoleń Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
wydanych w latach 1999-2001 
na nabycie  akcji i udziałów
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Rozdział III 
 

Rejestry Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
 

1. Stan prawny. 

 

Z dniem 1 stycznia 1999 roku34 nałożono na Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji obowiązek prowadzenia rejestrów nabytych lub objętych przez cudzoziemców 
nieruchomości, udziałów lub akcji bez obowiązku uzyskiwania zezwolenia, a także                    
na podstawie wymaganych zezwoleń.  

Zasadniczym zadaniem wynikającym z ich prowadzenia jest badanie legalności 
transakcji w zakresie obrotu nieruchomościami dokonywanych z udziałem cudzoziemców.           
W razie stwierdzenia naruszenia przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomości przez 
cudzoziemców, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji może wystąpić do sądu 
cywilnego z wnioskiem o stwierdzenie nieważności  transakcji. 

 Niezależnie od powyższego prowadzenie rejestrów pozwala na zorientowanie się 
w tendencjach na polskim rynku nieruchomości, w zakresie dotyczącym skali 
zainteresowania, lokalizacji i rodzajów nieruchomości nabywanych przez cudzoziemców 
w danym roku.   

Rejestry są prowadzone zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia                        
2 lutego 1999 r. w sprawie trybu postępowania i szczegółowych zasad prowadzenia rejestrów 
nieruchomości, udziałów i akcji nabytych lub objętych przez cudzoziemców35. Obowiązek 
ten realizuje, w imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Departament 
Zezwoleń i Koncesji MSWiA. 

Wpisu do rejestru, prowadzonego w systemie informatycznym, dokonuje się                        
na podstawie: 

1) wypisu z aktu notarialnego, mocą którego cudzoziemiec nabył lub objął nieruchomość, 
udziały lub akcje w spółce będącej właścicielem lub wieczystym użytkownikiem 
nieruchomości, 

2) w oparciu o odpis prawomocnego orzeczenia sądu, mocą którego nastąpiło nabycie 
nieruchomości przez cudzoziemca, 

                                                 
34 na mocy art. 1 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów 

administracji publicznej  - w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. z 1998 r. Nr 106 poz. 668 z późn. 
zm.). 

35 Dz. U. Nr 13, poz. 112 – tekst rozporządzenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Sprawozdania. 
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3) na podstawie odpisu wpisu do rejestru handlowego, mocą którego nastąpiło nabycie 
lub objęcie udziałów lub akcji przez cudzoziemca. 

Przepisy dotyczące wpisu stosuje się odpowiednio do zmiany lub wykreślenia 
z rejestrów. 

Rejestr nieruchomości, udziałów i akcji nabytych lub objętych przez cudzoziemców 
bez konieczności uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
zawiera: 

1) liczbę porządkową rejestru, 

2) datę wpływu dokumentów stanowiących podstawę wpisu do rejestru, 

3) numer (sygnaturę) i datę sporządzenia aktu notarialnego, orzeczenia sądowego 
albo wpisu do rejestru handlowego, 

4) podstawowe dane osobowe nabywcy: 

a) w przypadku osoby fizycznej – imiona i nazwisko, obywatelstwo, adres 
zamieszkania, 

b) w przypadku osoby prawnej – nazwę (firmę) i siedzibę, oraz adres w kraju                     
lub za granicą, 

5) podstawowe dane osobowe zbywcy – imiona i nazwisko (firmę), adres zamieszkania 
(siedziby) oraz wskazanie właściciela nieruchomości, jeżeli przedmiotem nabycia 
przez cudzoziemca jest użytkowanie wieczyste, 

6) określenie procentowej wielkości nabywanych lub obejmowanych udziałów albo akcji 
w spółce będącej właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości, 

7) oznaczenie nieruchomości – status prawny (własność lub użytkowanie wieczyste), 
miejsce położenia, powierzchnię i rodzaj, części składowe (np. budynki), oznaczenie  
w katastrze nieruchomości, numer księgi wieczystej, 

8) uwagi organu dotyczące ewentualnego stwierdzenia niezgodności z prawem i podjęcia 
czynności procesowych o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy, 

9) datę wpisu, zmiany lub wykreślenia z rejestru, 

10) podstawę nabycia nieruchomości. 

Rejestr nieruchomości, udziałów lub akcji nabytych lub objętych przez cudzoziemców 
za zezwoleniem zawiera dane wskazane powyżej, a ponadto numer i datę wydania 
stosownego zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.  Niezależnie                   
od rejestru, dla każdego wpisu prowadzi się akta rejestrowe obejmujące dokumenty 
stanowiące podstawę wpisu oraz dokumenty prowadzonego postępowania rejestrowego.  
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2. Ogólne informacje36. 

 

W 2001 r. do Departamentu Zezwoleń i Koncesji MSWiA wpłynęły 2.444 dokumenty 
dotyczące transakcji zawartych z cudzoziemcami. W okresie tym dokonano 2.186 wpisów 
(w 1999 r. – 1.831, w 2000 r. – 2.090), 193 sprawy nie podlegały wpisowi, w 65 sprawach 
nadal prowadzone jest postępowanie wyjaśniające.  

 

 

Liczba wpisów do rejestrów 
Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji, dokonanych 
w latach 1999-2001 

 

 

 

 

 

Nieznaczny w porównaniu do roku poprzedniego wzrost dokonanych wpisów                       
nie świadczy o rosnącej liczbie transakcji dokonanych z udziałem cudzoziemców. 
Przedstawiona w dalszej części analiza zarejestrowanych transakcji wskazuje raczej                       
na stabilizację w tym zakresie. Wzrost wpisów spowodowany jest poprawą w terminowości 
nadsyłania dokumentów przez organy do tego zobowiązane. 

Znaczna część spraw, pomimo iż dotyczyła cudzoziemców, nie stanowiła podstawy            
do dokonania wpisu do rejestrów Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dużą grupę 
aktów notarialnych stanowiły przedwstępne umowy sprzedaży, a zatem umowy zawierające 
dopiero zobowiązanie do przeniesienia w przyszłości prawa własności lub użytkowania 
wieczystego nieruchomości na rzecz cudzoziemca, nie stanowiące jednak jeszcze faktycznego 
nabycia nieruchomości. Część aktów notarialnych dotyczyła przypadków,                        
w których cudzoziemiec był zbywcą nieruchomości a nie nabywcą. W wielu przypadkach 
cudzoziemiec posiadał podwójne obywatelstwo, w tym również polskie, a zatem nie podlegał 
przepisom ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.  

                                                 
36 szczegółowe zestawienia tabelaryczne, dotyczące rejestrów nieruchomości, udziałów i akcji, nabytych lub 
objętych przez cudzoziemców na podstawie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i bez 
obowiązku uzyskiwania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, przedstawiono w części II 
Sprawozdania, rozdział II – Rejestry Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (str. XIX – XXXII). 
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Stosunkowo dużą liczbę dokumentów nie podlegających wpisowi do rejestrów 
stanowiły postanowienia sądów o nabyciu nieruchomości przez cudzoziemców w drodze 
dziedziczenia. 

Art. 8 ust. 4 ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców wyraźnie 
określa, iż rejestr nieruchomości, udziałów i akcji nabytych lub objętych przez cudzoziemców 
bez obowiązku uzyskania zezwolenia dotyczy wyłącznie przypadków określonych w art. 8 
ust. 1 ustawy. Skoro zatem zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy jej przepisów nie stosuje się                     
do nabycia nieruchomości w drodze dziedziczenia ustawowego, prowadzenie rejestru w tym 
zakresie nie znajduje uzasadnienia. W związku z powyższym, bieżące sprawozdanie                      
nie zawiera informacji na ten temat. 

Niejednokrotnie nadesłane dokumenty wymagają dodatkowego wyjaśnienia,                        
gdyż nie zawierają informacji niezbędnych do dokonania wpisu do rejestru. Dotyczy                     
to najczęściej obywatelstwa bądź kraju pochodzenia kapitału zagranicznego cudzoziemca 
nabywającego nieruchomość.  

 

Z danych zgromadzonych w rejestrach wynika, iż cudzoziemcy, zarówno                        
na podstawie wymaganego zezwolenia, jak i bez konieczności ubiegania się o zezwolenie, 
nabyli w 2001 r.: 

- 1667 nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 2.050,82 ha; 

- 519 lokali o łącznej powierzchni 142.553,32 m2. 
 
 
 

Liczba nieruchomości nabytych przez cudzoziemców w latach 1999-2001 
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Powierzchnia nieruchomości (w ha) nabytych przez cudzoziemców w latach 1999-2001  
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Wśród osób fizycznych najwięcej nieruchomości gruntowych nabyli obywatele: 

- Niemiec – 83,88 ha,  

- Ukrainy – 14,67 ha,  

- Holandii – 13,15 ha,  

- Szwecji – 12,54 ha,  

- Rosji – 12,53 ha,  

- USA – 10,07 ha.  
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 W przypadku osób prawnych najwięcej nieruchomości nabyły podmioty z przewagą kapitału:  

- niemieckiego – 495,74 ha,  

- holenderskiego – 452,71 ha,  

- fińskiego – 161,01 ha,  

- francuskiego – 141,89 ha,  

- duńskiego – 114,77 ha,  

- amerykańskiego – 93,86 ha,  



 

 

Sprawozdanie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z realizacji w 2001 r. 
ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. 

 

58
 

- luxemburskiego – 65,88 ha,  

- szwedzkiego – 53,36 ha,  

- włoskiego – 50,83 ha.  
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W 2001 r. cudzoziemcy 

nabyli 121 nieruchomości 
o charakterze rolnym o łącznej 
powierzchni 112,36 ha (w 2000 r. - 
122,11 ha, w 1999 r. – 243,49 ha).  

 
 
 
 

 

 Najwięcej nieruchomości cudzoziemcy nabyli na terenie województw:  

- śląskiego – 277,54 ha,  

- mazowieckiego – 257,67 ha,  

- lubuskiego – 240,69 ha,  

- wielkopolskiego – 215,62 ha,  

- warmińsko-mazurskiego – 169,78 ha, 

- dolnośląskiego – 158,29 ha. 
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Dane w tym zakresie w ujęciu graficznym obrazuje poniższa mapa Polski. 
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Najwięcej lokali (zarówno mieszkalnych, jak i użytkowych) cudzoziemcy nabyli 

na terenie województw:  

- pomorskiego – 42.731,38 m2,  

- śląskiego – 34.947,02 m2,  

- kujawsko-pomorskiego – 34.677,56 m2,  

- mazowieckiego – 11.056,74 m2,  

- małopolskiego – 6.890,33 m2. 

Dane w tym zakresie w ujęciu graficznym obrazuje poniższa mapa Polski. 
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W porównaniu do poprzedniego roku statystycznego odnotowano znaczny wzrost 
liczby wpisów dotyczących nabycia przez cudzoziemców akcji i udziałów w spółkach, 
będących właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości. 

W 2001 roku dokonano 89 powyższych wpisów (w 2000r. – 29) obejmujących swym 
zakresem nieruchomości o łącznej powierzchni 525,58 ha (w 2000r. - 241,07 ha),  
z czego 81 wpisów dotyczyło osób prawnych (nieruchomości o łącznej powierzchni  
510,00 ha), a 8 wpisów dotyczyło osób fizycznych (nieruchomości o łącznej powierzchni 
15,58 ha). 

Transakcje dotyczące nabywania lub obejmowania akcji bądź udziałów w polskich 
spółkach handlowych dokonywane były najczęściej przez kapitał holenderski (22 wpisy), 
niemiecki (21 wpisów), a także koreański (15 wpisów). Wśród osób fizycznych dominowali 
obywatele Niemiec (3 wpisy) oraz Turcji (2 wpisy).  

 

3. Rejestr nieruchomości, udziałów i akcji nabytych lub objętych przez cudzoziemców 
na podstawie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

 

Z danych zgromadzonych w przedmiotowym rejestrze w 2001 r. wynika,                        
iż na podstawie zezwoleń Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji cudzoziemcy nabyli 
prawo własności lub prawo wieczystego użytkowania do: 

- 1.272 nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 1.932,40 ha, 

- 103 lokale o łącznej powierzchni 116.085,50 m2. 

 

Liczba nieruchomości nabytych przez cudzoziemców w latach 1999-2001 
na podstawie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  
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Powierzchnia nieruchomości nabytych przez cudzoziemców w latach 1999-2001  
 na podstawie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  
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   Tak znaczny - w porównaniu do 2000 roku - wzrost powierzchni nabywanych lokali 
dotyczy hipermarketów i uporządkowania przez nie spraw własnościowych. Na nabytych              
w latach wcześniejszych  nieruchomościach spółki te wybudowały obiekty handlowe,                       
w których zostały następnie wyodrębnione lokale użytkowe o bardzo dużej powierzchni.                  
Ze względu na fakt, iż wyodrębniony lokal użytkowy stanowi inny rodzaj nieruchomości, 
osoby prawne działające w sektorze handlu i usług jako cudzoziemcy mają obowiązek 
uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie prawa 
własności takiego lokalu. 

W przypadku nieruchomości gruntowych osoby prawne nabyły 998 nieruchomości 
o łącznej powierzchni 1.848,79 ha, natomiast osoby fizyczne 274 nieruchomości o łącznej 
powierzchni 83,60 ha.  

Nieruchomości nabyte przez cudzoziemców w 2001 r.  
na podstawie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  
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W przypadku lokali (zarówno mieszkalnych, jak i użytkowych) osoby prawne nabyły                        
za zezwoleniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 29 lokali o łącznej 
powierzchni 108.791,93 m2, natomiast osoby fizyczne 74 lokale o łącznej powierzchni 
7.293,57 m2.  

Lokale nabyte przez cudzoziemców w 2001 r. 
na podstawie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji              
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 Na podstawie zezwoleń cudzoziemcy nabyli prawo własności lub prawo użytkowania 
wieczystego 74 nieruchomości, mających charakter gruntów rolnych (w 2000 r. – 53)                     
o łącznej powierzchni 91,48 ha (w 2000 r. – 85,60 ha), z czego osoby prawne nabyły                      
49 nieruchomości  o powierzchni 69,72 ha (w 2000 r. – 26 nieruchomości o powierzchni 
49,82 ha), natomiast osoby fizyczne 25 nieruchomości o powierzchni 21,76 ha (w 2000 r.                         
– 27 nieruchomości o powierzchni 35,68 ha). 

 

Powierzchnia nieruchomości rolnych (w ha) 
nabytych na podstawie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji przez: 
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4. Rejestr nieruchomości, udziałów i akcji nabytych lub objętych przez cudzoziemców 
bez obowiązku uzyskiwania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

 

Z danych zgromadzonych w przedmiotowym rejestrze w 2001 r. wynika, iż bez 
obowiązku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
cudzoziemcy nabyli prawo własności lub prawo wieczystego użytkowania: 

- 395 nieruchomości gruntowych  o łącznej powierzchni 118,42 ha, 

- 416 lokali o łącznej powierzchni 26.467,82 m2. 

 

Liczba nieruchomości nabytych przez cudzoziemców w latach 1999-2001 
bez obowiązku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  
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Powierzchnia nieruchomości nabytych przez cudzoziemców w latach 1999-2001 
bez obowiązku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
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W przypadku nieruchomości gruntowych osoby prawne nabyły 46 nieruchomości 
o łącznej powierzchni 7,17 ha, natomiast osoby fizyczne 349 nieruchomości o łącznej 
powierzchni 111,24 ha.  

Nieruchomości gruntowe nabyte przez cudzoziemców w 2001 r. bez obowiązku uzyskania 
zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  
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W przypadku lokali (zarówno mieszkalnych, jak i użytkowych) osoby prawne nabyły 
bez zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 28 lokali o łącznej 
powierzchni 1.907,11 m2, natomiast osoby fizyczne 388 lokali o łącznej powierzchni 
24.560,71 m2.  

Lokale nabyte przez cudzoziemców w 2001 r. bez obowiązku uzyskania zezwolenia  
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  
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Bez obowiązku uzyskania zezwolenia cudzoziemcy (jedynie osoby fizyczne) nabyli 
prawo własności lub prawo wieczystego użytkowania 47 nieruchomości, mających charakter 
gruntów rolnych o powierzchni 20,88 ha. 
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Ogółem na podstawie art. 8 ust. 1 cudzoziemcy nabyli bez zezwolenia prawo własności lub 
prawo użytkowania wieczystego 811 nieruchomości, w tym na podstawie: 

1) art. 8 ust. 1 pkt 1 (dot. nabycia samodzielnego lokalu mieszkalnego w rozumieniu ustawy 
z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali)- zarejestrowano 403 transakcje dot. nabycia lokali 
o łącznej pow. 25.976,1 m2 (w 2000r. - 428 dot. nabycia lokali o łącznej pow. 31.387,03 m2). 

Liczba wpisów do rejestru w przekroju na województwa  

 

ZACHODNIO-
POMORSKIE

POMORSKIE
WARMIŃSKO-
MAZURSKIE

PODLASKIEKUJAWSKO-
POMORSKIE

MAZOWIECKIE
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LUBUSKIE
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ŁÓDZKIE

LUBELSKIE

ŚWIĘTO-
KRZYSKIEOPOLSKIE

ŚLĄSKIE

MAŁOPOLSKIE
PODKARPACKIE

 
Powierzchnia nieruchomości (w m2)  w przekroju na województwa  
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WARMIŃSKO-
MAZURSKIE

PODLASKIEKUJAWSKO-
POMORSKIE

MAZOWIECKIE
WIELKOPOLSKIE

LUBUSKIE

DOLNOŚLĄSKIE

ŁÓDZKIE

LUBELSKIE

ŚWIĘTO-
KRZYSKIEOPOLSKIE

ŚLĄSKIE

MAŁOPOLSKIE
PODKARPACKIE

 
 

 powyżej 27 

 od 22 do 27 

 od 16 do 22 

 od 10 do 16 

 od 2 do 10 

 
brak 

transakcji 

 powyżej 3.100 

 od 1.200 do 3.100 

 od 800 do 1.200 

 od 700 do 800 

 od 100 do 700 

 brak transakcji 
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2) art. 8 ust. 1 pkt 2 (dot. nabycia nieruchomości przez cudzoziemca zamieszkującego 
w Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej 5 lat od dnia uzyskania karty stałego pobytu)                        
– zarejestrowano 71 transakcji dot. nabycia nieruchomości o łącznej pow. 23,48 ha (w 2000 r.                
– 62 dot. nabycia nieruchomości o łącznej pow. 14,28 ha). 

Liczba wpisów do rejestru w przekroju na województwa 
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Powierzchnia nieruchomości (w ha) w przekroju na województwa 
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 powyżej 6 

 od 5 do 6 

 od 3 do 5 

 od 2 do 3 

 od 1 do 2 
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 powyżej 2,3 

 od 1,3 do 2,3 

 od 1,2 do 1,3 

 od 0,2 do 1,2 

 poniżej 0,2 

 brak transakcji 
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3) art. 8 ust. 1 pkt 3 (dot. nabycia przez cudzoziemca, będącego małżonkiem obywatela polskiego 
i zamieszkującego w Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej 2 lata od uzyskania karty stałego 
pobytu, nieruchomości, które w wyniku nabycia będą stanowić wspólność ustawową 
małżonków) – zarejestrowano 139 transakcji dot. nabycia nieruchomości o łącznej pow. 39,63 
ha (w 2000 r. – 95 dot. nabycia nieruchomości o łącznej pow. 32,19 ha). 

Liczba wpisów do rejestru w przekroju na województwa  

 

ZACHODNIO-
POMORSKIE

POMORSKIE
WARMIŃSKO-
MAZURSKIE
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Powierzchnia nieruchomości (w ha) w przekroju na województwa 
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 powyżej 10 

 od 6 do 10 

 od 5 do 6 

 od 4 do 5 

 od 1 do 4 

 
brak 

transakcji 

 powyżej 2,62 

 od 1,65 do 2,62 

 od 1,11 do 1,65 

 od 0,36 do 1,11 

 od 0,04 do 0,36 

 brak transakcji 
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4) art. 8 ust. 1 pkt 4 (dot. nabycia przez cudzoziemca nieruchomości, jeżeli w dniu nabycia jest 
uprawniony do dziedziczenia ustawowego po zbywcy nieruchomości, a zbywca nieruchomości 
jest jej właścicielem lub wieczystym użytkownikiem co najmniej 5 lat) – zarejestrowano                    
152 transakcje dot. nabycia nieruchomości o łącznej pow. 48,18 ha (w 2000 r.                          
– 126 dot. nabycia nieruchomości o łącznej pow. 37,86 ha).  

Liczba wpisów do rejestru w przekroju na województwa 
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Powierzchnia nieruchomości (w ha) w przekroju na województwa.  
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 od 0 do 0,3 
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5) art. 8 ust. 1 pkt 5 (dot. nabycia przez osobę prawną, mającą siedzibę na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, kontrolowaną bezpośrednio lub pośrednio przez osoby fizyczne nie 
posiadającego polskiego obywatelstwa lub osoby prawne mające siedzibę za granicą, na jej cele 
statutowe, nieruchomości nie zabudowanych, których łączna powierzchnia w całym kraju nie 
przekracza 0,4 ha na obszarze miast) – zarejestrowano 46 transakcji dot. nabycia nieruchomości 
o łącznej pow. 7,17 ha (w 2000 r. – 15 dot. nabycia nieruchomości o łącznej pow. 2,04 ha). 

Liczba wpisów do rejestru w przekroju na województwa  
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Powierzchnia nieruchomości (w ha) w przekroju na województwa 
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 23 

 od 9 do 22 

 od 3 do 9 

 od 2 do 3 

 od 1 do 2 

 
brak 

transakcji 

 powyżej 0,42 

 od 0,4 do 0,42 

 od 0,27 do 0,4 

 od 0,26 do 0,27 

 od 0 do 0,26 

 brak transakcji 
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W 2001 r. nie odnotowano, podobnie jak w latach poprzednich, ani jednego przypadku 
wykorzystania przesłanek określonych w art. 8 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy, dotyczących: 

- nabycia nieruchomości przez cudzoziemca będącego bankiem i jednocześnie 
wierzycielem hipotecznym, w trybie przejęcia nieruchomości na własność w wyniku 
bezskutecznej licytacji w postępowaniu egzekucyjnym (pkt 6), 

- nabycia lub objęcia przez bank będący osobą prawną mającą siedzibę na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, kontrolowaną bezpośrednio lub pośrednio przez osoby 
fizyczne nie posiadającego polskiego obywatelstwa lub osoby prawne mające siedzibę 
za granicą, akcji lub udziałów w spółce handlowej z siedzibą na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, będącej właścicielem lub wieczystym użytkownikiem 
nieruchomości, w związku z dochodzeniem przez ten bank roszczeń wynikających 
z dokonanych czynności bankowych (pkt 7). 

 

Przypadki nabycia przez cudzoziemców nieruchomości bez  konieczności 
legitymowania się zezwoleniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w 2001 r. 
oraz w 2000 r. (w 1999 r. dane takie nie były wyodrębnione) przedstawia następujący  
wykres.
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 Prowadzenie rejestrów umożliwia sformułowanie pierwszych wniosków na temat 
wykorzystywania przez cudzoziemców określonych w ustawie przypadków, w których                
nie muszą legitymować się obowiązkiem uzyskania zezwolenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, aby nabyć w Polsce nieruchomość. 

Najchętniej – podobnie jak w 2000 r. – cudzoziemcy korzystali z przesłanki określonej 
w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy, dotyczącej lokali mieszkalnych. Wśród nabywców lokali 
mieszkalnych niezmiennie dominują osoby fizyczne. Najchętniej są przez nich nabywane 
lokale mieszkalne w dużych aglomeracjach (w Warszawie, Krakowie, miastach Górnego 
Śląska). Chętniej kupują mieszkania na rynku pierwotnym, choć w roku 2001 proporcje 
między rynkiem pierwotnym i rynkiem wtórnym zaczęły się wyrównywać.  
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W dwóch poprzednich latach najczęściej nabywane były lokale o dużej powierzchni 
użytkowej, tzn. powyżej 100 m2. W roku bieżącym tendencje są bardziej zróżnicowane. 
Lokale mieszkalne najczęściej kupują obywatele Niemiec (92), Szwecji (28),  
Wielkiej Brytanii (28), Ukrainy (27) USA (21), Włoch (21), Holandii (21), Rosji (17)  
oraz Wietnamu (15).  

Drugą najczęściej wykorzystywaną możliwość przewiduje art. 8 ust. 1 pkt 4 ustawy. 
Korzystając w ten sposób z aktualnie obowiązujących przepisów cudzoziemcy mają 
możliwość uregulowania spraw spadkowych inter vivos, tj. jeszcze za życia spadkodawców. 
Najczęściej nabywcami są cudzoziemcy mający „polskie korzenie” pochodzący z Niemiec 
(125) oraz Austrii (10). Transakcje te dotyczyły nieruchomości położonych na terenach 
województw opolskiego, warmińsko-mazurskiego i śląskiego. 

Dużą liczbę wpisów stanowiły również przypadki nabywania nieruchomości przez 
małżeństwa „mieszane”, korzystające przy nabywaniu nieruchomości z przesłanki określonej 
w art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy. Najwięcej nieruchomości nabyły małżeństwa, w których jednym 
z małżonków byli obywatele Ukrainy (28), Rosji (12), Niemiec (10), Wielkiej Brytanii (9), 
Grecji (8), Białorusi (8). Najchętniej nabywali oni nieruchomości w województwie 
mazowieckim i śląskim. 

Wart zaznaczenia jest trzykrotny w porównaniu do roku poprzedniego wzrost liczby 
wpisów dotyczących przesłanki określonej w art. 8 ust. 1 pkt 5 ustawy. Były to najczęściej 
przypadki nabycia nieruchomości po raz pierwszy w sytuacji, gdy osoba prawna nabyła 
nieruchomość w celu rozpoczęcia działalności gospodarczej. Zdarzały się jednak również 
przypadki, gdy osoba prawna skorzystała z możliwości nabycia nieruchomości bez 
zezwolenia, będąc już właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości. 
Najwięcej nieruchomości nabyły spółki z udziałem kapitału niemieckiego (13), 
holenderskiego (6), duńskiego (5), francuskiego (5). W transakcjach zawieranych                        
z uwzględnieniem powyższej przesłanki zdecydowanie dominowały nieruchomości położone 
na terenie województwa mazowieckiego. 

 

Analizując dane zawarte w rejestrach, można stwierdzić, iż najbardziej atrakcyjne są 
dla cudzoziemców obszary silne gospodarczo (Mazowsze, Wielkopolska, Śląsk), a także 
tereny włączone do Polski po 1945 r. (Pomorze Zachodnie, Warmia i Mazury, Śląsk). 
Znacznie mniejsza liczba transakcji – a nawet miejscami znikoma - ma miejsce                        
w województwach wschodnich. W przypadku lokali (mieszkalnych i użytkowych) większość 
transakcji dokonywanych jest w największych miastach wojewódzkich. 

 

 



 

 

Sprawozdanie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z realizacji w 2001 r. 
ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. 

 

72
 

Pamiętać należy, iż dane zawarte w rejestrze dotyczącym transakcji zawartych 
na podstawie zezwolenia nie pokrywają się z liczbą zezwoleń wydanych przez Ministra 
w danym roku kalendarzowym i nie są z nimi tożsame. Wynika to w szczególności z faktu, iż: 

- nie każde wydane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zezwolenie 
oznacza nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, bowiem ani cudzoziemiec,                      
ani właściciel nieruchomości nie są zobowiązani, poprzez wydanie decyzji 
administracyjnej, do dokonania transakcji. 

- zezwolenie ważne jest 1 rok od dnia jego wydania, a wyłącznie od stron transakcji 
zależy, kiedy dojdzie do zawarcia aktu notarialnego. Często nabycie nieruchomości 
dokonywane jest w następnym roku kalendarzowym.  

- cudzoziemiec może nabyć tylko część nieruchomości objętej zezwoleniem. 
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Rozdział  IV 

 

Badanie legalności nabycia przez cudzoziemców  

nieruchomości, udziałów lub akcji 

 

1. Skutki nabycia nieruchomości wbrew przepisom ustawy. 

 

Z wyjątkiem przypadków określonych w art. 7 oraz 8 ust. 1 ustawy, nabycie 
przez cudzoziemca nieruchomości w Polsce wymaga zezwolenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji. Oznacza to, iż zezwolenie jest warunkiem koniecznym 
do zawarcia transakcji, bez którego jest ona dotknięta wadą nieważności. Wynika 
to bezpośrednio z art. 5 i 6 ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. 

W myśl art. 5 tej ustawy, bez przedstawienia zezwolenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, 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. 

Przepis ten jest adresowany przede wszystkim do stron czynności prawnej. Brak 
zezwolenia pozbawia bowiem możliwości przeniesienia własności na rzecz cudzoziemca, 
rodzi więc skutek zarówno dla niego, jak i dla zbywcy. Strony transakcji powinny więc               
we własnym zakresie upewnić się, czy cudzoziemiec zamierzający nabyć daną nieruchomość, 
powinien uzyskać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, czy też nie ma 
obowiązku legitymować się nim, bowiem przy dokonywaniu czynności prawnej zachodzi 
jedna z sytuacji określonych w art. 8 ust. 1 ustawy. 

Adresatem powyższego przepisu jest również notariusz, który sporządzając akt 
notarialny umowy przenoszącej własność nieruchomości, ma obowiązek zażądać okazania 
mu zezwolenia przed sporządzeniem aktu. Fakt posiadania przez cudzoziemca zezwolenia             
na nabycie nieruchomości bądź brak takiego obowiązku powinien być odnotowany w treści 
aktu notarialnego. 

Notariusz spełnia określone funkcje publiczne związane z zabezpieczeniem obrotu 
cywilnoprawnego. Do jego obowiązków należy czuwanie nad należytym zabezpieczeniem 
praw i słusznych interesów stron czynności notarialnej oraz innych osób,  
dla których czynność ta może powodować określone skutki prawne37.  

                                                 
37 ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. Nr 22, poz. 91 z późn. zm.). 
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Dlatego też notariusz powinien udzielić stronom wszechstronnych i rzetelnych 
wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności prawnej w zakresie zgodności z przepisami 
ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.  

Jeżeli proponowana przez stronę czynność notarialna jest sprzeczna z prawem, 
notariusz ma nie tylko obowiązek poinformowania o tym, lecz także odmówienia jej 
dokonania, i to nawet w sytuacji, gdy poinformowana o tym strona podtrzymuje żądanie 
sporządzenia aktu notarialnego.  

Z przykrością należy stwierdzić, iż do rejestrów prowadzonych przez Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji napływają akty notarialne dotyczące transakcji zawieranych 
niezgodnie z przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. 

Dlatego też w wypadku naruszenia przez cudzoziemca przepisów ustawy Minister 
Spraw Wewnętrznych i Administracji zwraca się do notariusza sporządzającego wadliwą 
umowę o jej unieważnienie. 

Podkreślić należy, iż wystąpienie to nie dotyczy wymogów formalnych samego aktu 
notarialnego, dotyczy natomiast skutków prawnych spowodowanych jego sporządzeniem. 
Obowiązkiem notariusza, który otrzyma takie wystąpienie, jest poinformowanie stron 
transakcji o konieczności podjęcia działań, mających na celu uchylenie się od skutków 
prawnych wadliwej transakcji. 

Wystąpienie Ministra do notariusza ma na celu umożliwienie stronom transakcji 
usunięcia zaistniałych nieprawidłowości zamiast automatycznego skierowania sprawy 
na drogę sądową. Jest zatem przejawem dobrej woli organu administracji publicznej. 
Dopiero w przypadku odmowy unieważnienia umowy Minister Spraw Wewnętrznych i 
Administracji podejmuje stosowne działania procesowe, o których mowa w art. 6 ust. 2 
ustawy. 

Przepis art. 5 ustawy, poprzez zakaz dokonywania wpisów prawa własności i prawa 
użytkowania wieczystego, adresowany jest również do sądów prowadzących księgi 
wieczyste38. Sprawdzenie dopełnienia przesłanek określonych w tym przepisie następuje 
w postępowaniu o wpis nowego właściciela do księgi wieczystej. 

W myśl art. 6 ust. 1 ustawy nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wbrew 
przepisom ustawy jest nieważne. O nieważności nabycia nieruchomości przez cudzoziemca 
orzeka sąd na żądanie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, przewodniczącego 
zarządu jednostki samorządu terytorialnego lub wojewody właściwego ze względu na miejsce 
położenia nieruchomości oraz każdej osoby mającej w tym interes prawny. Powództwo 
o stwierdzenie nieważności nabycia nieruchomości przez cudzoziemca może wnieść również 

                                                 
38 ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001 r. Nr 124,  poz. 1361 z późn. 
zm.). 
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prokurator.  

 

Orzeczenie o nieważności nabycia nieruchomości przez cudzoziemca w drodze 
czynności prawnych wydaje sąd cywilny. Następuje ono w drodze powództwa o ustalenie. 
Orzeczenie ma charakter deklaratoryjny. Nieważność bezwzględna następuje bowiem z mocy 
prawa, a orzeczenie potwierdza ten fakt i działa ex tunc. Czynność dotknięta skutkiem 
nieważności nie może być konwalidowana. 

 

 

W 2001 roku odnotowano dwukrotny 
wzrost transakcji zawartych z naruszeniem 
przepisów ustawy, do rejestrów wpłynęło 
bowiem 19 takich aktów notarialnych, podczas 
gdy w 2000 r. stwierdzono 10 przypadków. 

 

 

W 16 sprawach doprowadzono do stanu zgodnego z przepisami ustawy o nabywaniu 
nieruchomości przez cudzoziemców, w tym: 

- w 12 sprawach strony transakcji same doprowadziły do ich unieważnienia, 

- w 2 przypadkach strony zmodyfikowały umowę w ten sposób, iż nieruchomość 
nabył tylko obywatel polski, 

- jedna sprawa zakończyła się unieważnieniem umowy przez wyrok sądu, 

- w 1 sprawie strony zobowiązały się do unieważnienia umowy i podjęły stosowne 
działania, poprzez wniesienie pozwu do sądu o stwierdzenie tejże nieważności.  

W 3 przypadkach, w oparciu o art. 6 ust. 2 ustawy, skierowano pozwy do sądów 
cywilnych o stwierdzenie nieważności nabycia nieruchomości.  

 

Wadliwie zawarte transakcje dotyczyły najczęściej nabycia przez cudzoziemców: 

- nieruchomości rolnej o powierzchni przekraczającej 1 ha, 

- nieruchomości położonej w strefie nadgranicznej, 

a zatem naruszenia art. 8 ust. 3  ustawy. 
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W toku postępowania rejestrowego ujawniono również dwa przypadki popełnienia 
przestępstwa z art. 270 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, 
poz. 553 z późn. zm.), polegające na posłużeniu się sfałszowaną decyzją Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji. Oba przypadki wykazują łączność podmiotową                        
i przedmiotową,  tj. dotyczą tej samej spółki handlowej i nabycia tych samych nieruchomości 
(posłużono się podrobionym dokumentem podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia 
Wspólników, a następnie podczas zawierania umowy przeniesienia prawa użytkowania 
wieczystego gruntu i własności budynku w wykonaniu uchwały podjętej przez wspólników). 

W związku z wyżej wymienionymi ustaleniami, działając na podstawie art. 304 § 2 
kodeksu postępowania karnego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 
zawiadomiło prokuraturę o popełnionym przestępstwie. Obecnie Prokuratura Rejonowa             
dla Krakowa Śródmieścia – po uprzednim dochodzeniu – wniosła do Sądu Rejonowego            
w Krakowie Śródmieściu akt oskarżenia.  

W bieżącym roku statystycznym, w toku postępowań administracyjnych z wniosków 
cudzoziemców o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości oraz nabycie lub objęcie 
udziałów lub akcji, w 28 przypadkach wystąpiło podejrzenie naruszenia przepisów ustawy.  

Dotyczyło to najczęściej nabycia lub objęcia akcji bądź udziałów w spółkach prawa 
handlowego posiadających nieruchomości, do których to transakcji dochodziło bez 
wymaganego zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (20 spraw), 
pozostałe przypadki związane były z niezgodnym z przepisami prawa nabyciem 
nieruchomości.  

Obecnie cudzoziemcy, mając świadomość naruszenia przepisów ustawy, występują 
post factum o zezwolenie na dokonanie tej czynności prawnej. Niejednokrotnie także 
dochodzi do sytuacji, gdy zawarta w przeszłości wadliwa transakcja „ujawnia się” w wyniku 
zebrania materiału dowodowego w toku postępowania administracyjnego. 

W związku z faktem, iż Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nie może 
dokonać sanacji wadliwej czynności prawnej, cudzoziemcy mają obowiązek usunięcia stanu 
niezgodnego z przepisami prawa oraz ewentualnych jego skutków. 

Przypadki te, charakteryzują się bardzo dużym stopniem skomplikowania, gdyż 
bardzo często dotyczą naruszenia przepisów prawa sprzed kilku lat. Wiąże się z tym 
konieczność podjęcia przez cudzoziemców wielu działań mających na celu usunięcie skutków 
prawnych transakcji zawartych wbrew przepisom ustawy.  

Spośród wyżej wymienionych spraw 5 zakończono poprzez doprowadzenie do stanu 
zgodnego z prawem, w 9 nie stwierdzono naruszenia. W 14 sprawach nadal prowadzone są 
postępowania wyjaśniające.  
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2. Przyczyny nielegalnego obrotu ziemią. 

 

Pomimo, iż ustawa umożliwia cudzoziemcom uczestnictwo w obrocie 
nieruchomościami w Polsce, pod warunkiem uzyskania zezwolenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, podejmują oni jednak próby ich nabywania wbrew przepisom 
prawa, narażając się tym samym na sankcję nieważności dokonanej czynności prawnej. 

 

Spośród wielu czynników, do najważniejszych należy zaliczyć: 

1) nieznajomość polskiego prawa 

Stopień skomplikowania polskich przepisów prawa i ich częste zmiany powodują, 
iż naruszenie prawa przez strony zawierające transakcje następuje niejednokrotnie 
nieświadomie. Niestety, osoby odpowiedzialne za obsługę prawną cudzoziemców również 
dość często wykazują w tym zakresie dużą niekompetencję.    

2) różnorodność regulacji prawnych 

Ustawa nie reguluje całej problematyki obrotu nieruchomościami  
z udziałem cudzoziemców, obejmując swym zakresem przedmiotowym wyłącznie prawo 
własności oraz prawo użytkowania wieczystego nieruchomości. Kompetencje w tym zakresie 
oprócz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, posiadają także inne organy. 
Przykładowo, do właściwości Ministra Infrastruktury należy budownictwo, gospodarka 
przestrzenna i mieszkaniowa, Ministra Gospodarki – rozwój regionalny, z kolei                        
za problematykę obrotu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, w tym w zakresie 
dzierżawy, odpowiada Prezes Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa39. Do Komisji 
Nadzoru Bankowego należy wydawanie zezwoleń na nabycie pakietów akcji uprawniających 
do wykonywania określonej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy banku40.  

Różnorodność regulacji prawnych w zakresie szeroko rozumianego obrotu ziemią 
powoduje możliwość dokonywania zbyt szerokiej interpretacji przepisów. Do takich działań 
przyczyniają się niestety kancelarie prawne, wskazujące cudzoziemcom możliwości 
ominięcia obowiązku uzyskania zezwolenia, notariusze nie udzielający stronom stosownych 
wyjaśnień, jak też sądy wpisujące nowego właściciela do księgi wieczystej, bez uprzedniego 
sprawdzenia, czy nabycie nastąpiło zgodnie z przepisami prawa. Potwierdzają to napływające 
do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji akty notarialne. 

 

                                                 
39 ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa               

(Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 603 z późn. zm.). 
40 patrz przyp. 17.  
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3) perspektywa wstąpienia Polski do Unii Europejskiej  

W związku z prowadzonymi przez Polskę negocjacjami w sprawie przystąpienia  
do Unii Europejskiej, należy liczyć się ze znacznym wzrostem wartości nieruchomości. 
 Nie można zatem wykluczyć, iż podejmowane obecnie działania w tym względzie mają 
charakter lokaty kapitału. 

Można także domniemywać, iż nabywanie nieruchomości wbrew przepisom ustawy 
wynika z założenia, iż po upływie okresów przejściowych ustalonych w trakcie negocjacji z 
UE zniesiony zostanie obowiązek uzyskania zezwolenia i w ten sposób transakcje te zostaną 
zalegalizowane. 

4) inne przyczyny 

Nie można wykluczyć, iż w niektórych przypadkach nabywanie nieruchomości 
bez stosownego zezwolenia związane jest z próbą zalegalizowania środków finansowych 
pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł - tzw. „pranie brudnych pieniędzy”. 

 

 

Przedstawiona powyżej analiza stanowi wyłącznie opinię Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji i dotyczy jedynie problemu nielegalnego nabywania prawa 
własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości.   
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Rozdział V  

 

Podsumowanie 

 

Ze względu na bezpieczeństwo oraz z uwagi na konieczność zapewnienia ochrony 
podstawowych interesów politycznych i gospodarczych, kontrola i reglamentacja obrotu 
nieruchomościami z udziałem cudzoziemców stanowi domenę każdego suwerennego 
państwa. 

Nabywanie nieruchomości w Polsce przez cudzoziemców jest przedmiotem 
szczególnej regulacji prawnej. Ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości 
przez cudzoziemców jest jednym z najdłużej obowiązujących aktów w polskim systemie 
prawnym. Wydana przed ponad osiemdziesięciu laty, po odzyskaniu przez Polskę 
niepodległości i w kontekście ówczesnej sytuacji międzynarodowej, wciąż spełnia swój 
podstawowy cel, jakim jest kontrola obrotu nieruchomościami w Polsce. 

Należy podkreślić, iż transformacja ustrojowo-gospodarcza przełomu lat 80’ i 90’ XX 
wieku spowodowała wzrost zainteresowania inwestorów zagranicznych naszym krajem, 
przejawiający się napływem kapitału zagranicznego, lokowanego m. in. w nieruchomościach. 

W związku z powyższym, pojawiały się i pojawiają się obawy polskiego 
społeczeństwa przed tzw. wykupywaniem przez obcy kapitał polskiej ziemi, zwłaszcza 
nieruchomości o dużej powierzchni. Ich uzasadnienia należy upatrywać w zaszłościach 
historycznych, kulturowych i religijnych, kształtujących poczucie dominacji kapitału 
zagranicznego nad kapitałem rodzinnym w sferze prawa własności i prawa użytkowania 
wieczystego nieruchomości. Nierzadko tego typu emocje przedkładane są ponad racje 
ekonomiczne, jak również dane statystyczne.    

Ustawa nie zakazuje cudzoziemcom nabywania nieruchomości położonych                        
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wprowadza natomiast administracyjno-prawne 
ograniczenia obrotu nieruchomościami ze względu na osobę nabywcy, w postaci obowiązku 
uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.  

Polska nie jest jedynym państwem, w którym istnieją tego typu procedury. Państwa 
członkowskie Unii Europejskiej stosują także różne formy kontroli obrotu nieruchomościami.  

Zasady wolnego rynku Unii Europejskiej opierają się na swobodach gospodarczych 
dotyczących przepływu osób, towarów, kapitału, usług oraz prowadzenia działalności 
gospodarczej.  
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Problematyka nabywania nieruchomości przez cudzoziemców uregulowana została 
Dyrektywą 88/361/EEC, zakazującą wszelkich ograniczeń w przepływie kapitału pomiędzy 
państwami członkowskimi oraz pomiędzy państwami członkowskimi a państwami trzecimi. 

Należy zauważyć, iż regulacja nabywania nieruchomości przez cudzoziemców leży              
w wewnętrznych kompetencjach poszczególnych państw członkowskich. Rozważane są one 
w kontekście podstawowych zasad: swobodnego przepływu osób, usług i kapitału. Regulacje 
narodowe nie mogą bowiem ograniczać wymienionych wolności.  

Kwestia nabywania nieruchomości nie jest traktowana identycznie we wszystkich 
państwach członkowskich UE. Ze względu na stopień liberalizacji przepisów dotyczących 
nabywania nieruchomości, państwa członkowskie UE możemy podzielić na 3 grupy: 

!"państwa, w których obowiązują najbardziej liberalne przepisy w tym zakresie                       
(Wielka Brytania, Holandia, Belgia, Portugalia, Włochy, Niemcy, Luksemburg); 

Przykładowo, w Wielkiej Brytanii, zarówno obywateli tego kraju, przedsiębiorców 
wspólnotowych, jak i cudzoziemców obowiązują takie same zasady nabywania 
nieruchomości. 

!"państwa o minimalnych ograniczeniach, dotyczących nabywania nieruchomości 
położonych w strefie nadgranicznej lub przeznaczonych na cele rolne (Francja, Belgia, 
Szwecja, Hiszpania); 

Przykładowo, w Hiszpanii obrót nieruchomościami na terenach przygranicznych 
uzależniony jest od uzyskania stosownego zezwolenia. Ponadto, kontroli państwa 
zostały poddane transakcje przekraczające kwotę 500 mln peset oraz dokonywane               
z udziałem kapitału pochodzącego z tzw. rajów podatkowych (m.in. Cypr, 
Lichtenstein, Gibraltar, Panama, Wyspy Cooka).  

!"państwa stosujące najpoważniejsze ograniczenia w tym zakresie (Austria, Dania, 
Finlandia); 

Przykładowo, w Austrii poszczególne landy określają warunki, jakie muszą być 
spełnione, aby cudzoziemiec uzyskał prawo do nabycia nieruchomości. Warunki                  
te opierają się na czterech koncepcjach: 

- zgoda udzielana jest po spełnieniu warunków wyliczonych enumeratywnie                       
w ustawie (Karyntia), 

- decyzja podejmowania jest po dokonaniu analizy przesłanek przemawiających                
za wyrażeniem zgody lub odmową (Salzburg), 

- decyzja pozytywna podejmowana jest tylko wówczas, gdy nie jest zagrożony 
interes publiczny (Górna Austria), 
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- zgoda udzielana jest wtedy, gdy przemawia za tym szczególny interes publiczny 
(pozostałe landy). 

Polski rynek nieruchomości wciąż nie jest porównywalny z rynkami państw 
członkowskich Unii Europejskiej. Zasoby kapitałowe podmiotów pochodzących z krajów 
Unii Europejskiej znacznie przekraczają możliwości finansowe podmiotów polskich. 
Ponadto, niskie ceny nieruchomości w Polsce oraz pozbawienie kontroli Państwa w tej 
materii mogłoby stworzyć realne zagrożenie zaistnienia na szerszą skalę procederu „prania 
brudnych pieniędzy”, którego jedną z rozwiniętych form jest legalizowanie wartości 
majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł poprzez nabywanie 
nieruchomości41.  

Wymienione wyżej uwarunkowania wskazują na żywotną konieczność pozostawienia 
wymogu uzyskiwania zezwolenia na nabywanie nieruchomości w Polsce przez 
cudzoziemców.  

Analiza sprawozdań Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z realizacji 
ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców pozwala na stwierdzenie, że obrót 
nieruchomościami z udziałem cudzoziemców nie powinien stwarzać w polskim 
społeczeństwie poczucia zagrożenia.  

W latach 1990-2001 cudzoziemcy uzyskali 16.607 zezwoleń na nabycie 
nieruchomości o łącznej powierzchni 29.281 ha. W poszczególnych latach wydano: 

- w 1990 r. - 565 zezwoleń na nabycie nieruchomości o łącznej powierzchni 398 ha, 

- w 1991 r. - 604 zezwolenia na nabycie 534 ha, 

- w 1992 r. - 876 zezwoleń na nabycie 705 ha, 

- w 1993 r. - 967 zezwoleń na nabycie 2.008 ha, 

- w 1994 r. - 1291 zezwoleń na nabycie 1.518 ha, 

- w 1995 r. - 1342 zezwoleń na nabycie 1.952 ha, 

- w 1996 r. - 1454 zezwolenia na nabycie 2.439 ha, 

- w 1997 r. - 2001 zezwoleń na nabycie 2.942 ha, 

- w 1998 r. - 2189 zezwoleń na nabycie 4.355 ha, 

- w 1999 r. - 2304 zezwolenia na nabycie 5.142 ha, 

- w 2000 r. - 1478 zezwoleń na nabycie 3.659 ha, 

- w 2001 r. - 1536 zezwoleń na nabycie 3.629 ha. 

                                                           
41 ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości 

majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł (Dz.U. Nr 116, poz. 1216 z późn. zm.). 
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Z powyższych danych wynika, iż w okresie ostatnich 12 lat cudzoziemcy uzyskali 
zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości                    
o powierzchni stanowiącej 0,0936 % ogólnej powierzchni Polski (w 2001 r. cudzoziemcy 
uzyskali zezwolenia na nabycie nieruchomości o powierzchni stanowiącej 0,0136 % ogólnej 
powierzchni Polski). 

Należy zauważyć, iż od dwóch lat utrzymuje się tendencja spadkowa zarówno 
w zakresie liczby wydanych zezwoleń, jak i powierzchni nieruchomości, na których nabycie 
cudzoziemcy uzyskali zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

 

Na nabycie lub objęcie akcji lub udziałów w spółkach handlowych, będących 
właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, cudzoziemcy uzyskali: 

- w 1996 r. - 304 zezwolenia dotyczące 1.166 ha nieruchomości, 

- w 1997 r. - 293 zezwolenia dot. 6.031 ha, 

- w 1998 r. - 381 zezwoleń dot. 4.465 ha, 

- w 1999 r. - 452 zezwolenia dot. 8.303 ha, 

- w 2000 r. - 389 zezwoleń dot. 5.079 ha, 

- w 2001 r. - 372 zezwolenia dot. 6.491 ha. 

Powyższe dane wskazują, iż w okresie ostatnich 6 lat Minister Spraw Wewnętrznych 
i Administracji wydał w tym zakresie zezwolenia dotyczące 31.535 ha nieruchomości.  

 

Obrót nieruchomościami z udziałem cudzoziemców jest bardzo dynamiczny. Należy 
zwrócić uwagę na fakt, iż przepisy ustawy dotyczą wyłącznie nabywania nieruchomości 
przez cudzoziemców, nie obejmują natomiast transakcji, w których cudzoziemcy są stroną 
zbywającą.  

 

W latach 1990–2001 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wydał 
1766 decyzji odmownych, przy liczbie ok. 17 tys. zezwoleń. Decyzje negatywne stanowią 
zatem około 10 % wszystkich decyzji w tym zakresie, co świadczy o tym, iż każdy wniosek 
cudzoziemca jest rozpatrywany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji bardzo 
dokładnie i wnikliwie i nie każda sprawa kończy się wydaniem zezwolenia.  
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Zarówno zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie 
nieruchomości, jak i prowadzone przez ten organ rejestry, stanowią skuteczną kontrolę 
zawieranych z cudzoziemcami transakcji. Świadczą o tym dane zawarte w niniejszym 
Sprawozdaniu. 

 Do sprawniejszej realizacji ustawowych obowiązków Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji, zarówno w zakresie wydawania zezwoleń, jak i prowadzenia rejestrów, 
przyczyniła się uchwalona przez Wysoką Izbę w dniu 3 lutego 2001 r. ustawa o zmianie 
ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz ustawy – Ordynacja 
podatkowa – w związku z dostosowaniem do prawa Unii Europejskiej.  

 Zmiany wprowadzone do ustawy ostatnią nowelizacją wpłynęły przede wszystkim, 
na ujednolicenie pojęcia cudzoziemca z definicjami zawartymi w aktach prawnych polskiego 
prawa gospodarczego, tj.: ustawą z dnia 15 września 2000 r.  – Kodeks spółek handlowych, 
ustawą  z dnia 19 listopada 1999 r. – Prawo działalności gospodarczej oraz ustawą z dnia                        
20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (ww. ustawy weszły w życie z dniem  
1 stycznia 2001 r.).  

 Nowa regulacja, zawarta w art. 2a ustawy, zapewniła ponadto formalno-prawne 
podstawy zwracania się do wymienionych w tym przepisie organów administracji rządowej, 
samorządu terytorialnego, organizacji zawodowych i instytucji państwowych, w celu 
uzyskania opinii bądź dokumentów niezbędnych do prowadzenia postępowań 
administracyjnych związanych z wydawaniem przez Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji zezwoleń na nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców, a także                    
do prowadzenia rejestrów, co w znaczący sposób przyczynia się do kompletności danych w 
nich zawartych. 

 Nowelizacja uwzględniła również zobowiązania, jakie Polska podjęła podpisując 
Układ Stowarzyszeniowy42 ze Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi 
(układ wszedł w życie z dniem 1 lutego 1994 r.43).  

 

 

 

 

                                                           
42 Układ Europejski ustanawiający stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską, z jednej strony,                            

a Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z drugiej strony, sporządzony w Brukseli dnia 
16 grudnia 1991 r.  (Dz. U. z 1994 r. Nr 11, poz. 38 z późn. zm.). 

43 Oświadczenie rządowe z dnia 23 grudnia 1993 r. w sprawie wejścia w życie Układu Europejskiego 
ustanawiającego stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską, z jednej strony, a Wspólnotami Europejskimi 
i ich Państwami Członkowskimi, z drugiej strony, sporządzonego w Brukseli dnia 16 grudnia 1991 r.  
 (Dz. U. z 1994 r. Nr 11, poz. 39). 
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Reasumując, regulacja ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości 
przez cudzoziemców gwarantuje realizację podstawowego celu jej obowiązywania, 
jakim jest kontrola obrotu nieruchomościami w Polsce z udziałem cudzoziemców.  

Przedstawiając Wysokiej Izbie Sprawozdanie Ministra Spraw Wewnętrznych                        
i Administracji z realizacji w 2001 r. ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu 
nieruchomości przez cudzoziemców,  

 

 

 

zwracam się z uprzejmą prośbą o jego przyjęcie 

 
Minister 

Spraw Wewnętrznych i Administracji 

 

 

Krzysztof Janik 
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 II 

 
ZEZWOLENIA 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  

na nabycie nieruchomości gruntowych 

wydane w okresie od 01-01-2001 do 31-12-2001 

(wg województw i powierzchni nieruchomości gruntowych) 
 
 

 

Dla osób 
fizycznych 

Dla osób 
prawnych Razem 

WOJEWÓDZTWO 
Powierzchnia nieruchomości gruntowych 

[w ha] 
Dolnośląskie 5,92 371,29 377,21 

Kujawsko-Pomorskie 27,54 97,07 124,61 

Lubelskie 3,13 41,54 44,67 

Lubuskie 1,78 117,63 119,41 

Łódzkie 1,14 598,77 599,91 

Małopolskie 6,91 65,99 72,90 

Mazowieckie 15,73 608,77 624,50 

Opolskie 8,38 145,82 154,20 

Podkarpackie 1,77 55,74 57,51 

Podlaskie 0,41 23,44 23,85 

Pomorskie 4,60 162,87 167,47 

Śląskie 22,23 544,29 566,52 

Świętokrzyskie 0,15 84,15 84,30 
Warmińsko-
Mazurskie 2,57 197,02 199,60 

Wielkopolskie 6,79 284,97 291,76 

Zachodniopomorskie 7,14 113,21 120,35 

Ogółem 116,20 3 512,56 3 628,76 
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 III 

ZEZWOLENIA 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  

na nabycie nieruchomości gruntowych 

wydane w okresie od 01-01-2001 do 31-12-2001 

(wg kraju pochodzenia wnioskodawcy, powierzchni nieruchomości gruntowych 
i liczby zezwoleń) 

 

 

Dla osób 
prawnych 

Dla osób 
fizycznych Razem 

Kraj pochodzenia 
wnioskodawcy Powierzchnia nieruchomości gruntowych 

[w ha] 
Liczba zezwoleń 

Armenia 0,040 
1 

0,516 
3 

0,555 
4 

Australia 0,430 
3 

0,722 
2 

1,152 
5 

Austria 81,280 
32 

13,448 
26 

94,728 
58 

Belgia 73,704 
30 

1,964 
8 

75,668 
38 

Białoruś 1,803 
3 

0,504 
6 

2,307 
9 

Bułgaria 1,161 
1 

0,055 
2 

1,216 
3 

Chiny 0,000 
0 

0,251 
3 

0,251 
3 

Chorwacja 0,000 
0 

0,215 
1 

0,215 
1 

Cypr 15,030 
4 

0,000 
0 

15,030 
4 

Czechy 5,318 
4 

0,193 
1 

5,512 
5 

Dania 116,088 
63 

0,751 
5 

116,838 
68 

Egipt 0,000 
0 

0,101 
1 

0,101 
1 

Finlandia 133,328 
11 

0,200 
1 

133,528 
12 

Francja 339,137 
83 

1,287 
7 

340,423 
90 

Grecja 1,006 
3 

0,023 
1 

1,029 
4 

Hiszpania 23,534 
18 

0,192 
1 

23,726 
19 

Holandia 1 177,644 
289 

22,013 
8 

1 199,657 
297 

cd. zestawienia na str. IV 
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 IV 

cd. zestawienia ze str. III 

Dla osób 
prawnych 

Dla osób 
fizycznych Razem Kraj pochodzenia 

wnioskodawcy 
 

Powierzchnia nieruchomości gruntowych 
[w ha] 

Liczba zezwoleń 

Indie 0,469 
2 

0,185 
2 

0,654 
4 

Iran 0,000 
0 

2,533 
1 

2,533 
1 

Irlandia 138,265 
8 

0,000 
0 

138,265 
8 

Islandia 1,652 
1 

0,000 
0 

1,652 
1 

Izrael 1,743 
2 

0,019 
1 

1,762 
3 

Japonia 3,449 
1 

0,124 
1 

3,572 
2 

Jordania 0,000 
0 

0,042 
1 

0,042 
1 

Jugosławia 0,000 
0 

0,303 
2 

0,303 
2 

Kanada 9,174 
6 

0,095 
1 

9,269 
7 

Kenia 0,000 
0 

0,022 
1 

0,022 
1 

Korea 4,234 
3 

0,000 
0 

4,234 
3 

Lichtenstein 6,684 
4 

0,000 
0 

6,684 
4 

Litwa 1,100 
1 

0,197 
3 

1,297 
4 

Luxemburg 63,119 
19 

0,182 
2 

63,300 
21 

Łotwa 0,000 
0 

0,066 
1 

0,066 
1 

Macedonia 0,201 
1 

0,000 
0 

0,201 
1 

Malta 0,988 
2 

0,000 
0 

0,988 
2 

Niemcy 793,492 
384 

42,557 
172 

836,049 
520 

Nigeria 0,252 
1 

0,000 
0 

0,252 
1 

Norwegia 12,779 
8 

0,492 
2 

13,271 
10 

Portugalia 67,251 
6 

0,017 
1 

67,268 
7 

Rosja 3,966 
3 

2,006 
10 

5,972 
13 

cd. zestawienia na str. V 
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 V 

cd. zestawienia ze str. IV 

Dla osób 
prawnych 

Dla osób 
fizycznych Razem Kraj pochodzenia 

wnioskodawcy 
 

Powierzchnia nieruchomości gruntowych 
[w ha] 

Liczba zezwoleń 

Rumunia 0,104 
1 

0,000 
0 

0,104 
1 

Singapur 1,117 
1 

0,000 
0 

1,117 
1 

Słowacja 0,136 
1 

0,000 
0 

0,136 
1 

Słowenia 0,000 
0 

0,135 
1 

0,135 
1 

Syria 0,000 
0 

0,075 
1 

0,075 
1 

Szwajcaria 48,065 
13 

0,738 
4 

48,802 
17 

Szwecja 67,519 
55 

4,636 
25 

72,155 
80 

Turcja 1,092 
3 

0,664 
3 

1,756 
6 

Ukraina 0,486 
4 

1,256 
9 

1,742 
13 

USA 187,685 
66 

11,487 
16 

199,172 
82 

Węgry 1,848 
3 

0,000 
0 

1,848 
3 

Wielka Brytania 43,443 
16 

3,053 
22 

46,496 
38 

Wietnam 0,000 
0 

0,097 
2 

0,097 
2 

Włochy 82,744 
41 

2,784 
11 

85,528 
52 

Ogółem 3 512,56 
1 165 

116,20 
371 

3 628,76 
1 536 
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 VI 

 
ZEZWOLENIA 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  

na nabycie gruntów rolnych 

wydane w okresie od 01-01-2001 do 31-12-2001 

(wg województw i powierzchni gruntów rolnych) 
 

 

Dla osób 
fizycznych 

Dla osób 
prawnych Razem 

WOJEWÓDZTWO 
Powierzchnia gruntów rolnych  

[w ha] 
Dolnośląskie 1,09 66,37 67,45 

Kujawsko-Pomorskie 4,39 7,72 12,11 

Lubelskie 2,08 0,00 2,08 

Lubuskie 0,76 18,66 19,42 

Łódzkie 0,44 21,88 22,33 

Małopolskie 1,37 0,24 1,61 

Mazowieckie 1,69 48,90 50,59 

Opolskie 4,61 2,85 7,46 

Podkarpackie 1,45 2,45 3,90 

Podlaskie 0,00 11,97 11,97 

Pomorskie 1,15 0,30 1,45 

Śląskie 10,82 45,91 56,74 

Świętokrzyskie 0,00 27,87 27,87 
Warmińsko-
Mazurskie 2,06 1,00 3,05 

Wielkopolskie 0,00 27,33 27,33 

Zachodniopomorskie 2,16 11,36 13,53 

Ogółem 34,07 294,81 328,88 
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ZEZWOLENIA 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  

na nabycie gruntów rolnych 

wydane w okresie od 01-01-2001 do 31-12-2001 

(wg kraju pochodzenia wnioskodawcy, powierzchni gruntów rolnych 
i liczby zezwoleń) 

 

 

Dla osób 
prawnych 

Dla osób 
fizycznych Razem 

Kraj pochodzenia 
wnioskodawcy Powierzchnia gruntów rolnych 

[w ha] 
Liczba zezwoleń 

Armenia 0,000 
0 

0,265 
1 

0,265 
1 

Australia 0,000 
0 

0,370 
1 

0,370 
1 

Austria 3,473 
3 

8,236 
7 

11,709 
10 

Belgia 25,051 
5 

1,429 
2 

26,480 
7 

Białoruś 0,000 
0 

0,269 
1 

0,269 
1 

Dania 3,261 
2 

0,400 
2 

3,661 
4 

Finlandia 0,000 
0 

0,200 
1 

0,200 
1 

Francja 59,001 
12 

0,000 
0 

59,001 
12 

Hiszpania 11,694 
2 

0,000 
0 

11,694 
2 

Holandia 63,152 
13 

0,562 
1 

63,715 
14 

Indie 0,059 
1 

0,000 
0 

0,059 
1 

Irlandia 6,144 
1 

0,000 
0 

6,144 
1 

Korea 0,630 
1 

0,000 
0 

0,630 
1 

Niemcy 101,161 
23 

13,743 
34 

114,904 
57 

Norwegia 0,472 
1 

0,308 
1 

0,780 
2 

Portugalia 8,951 
1 

0,000 
0 

8,951 
1 

Rosja 3,876 
2 

1,203 
4 

5,079 
6 

cd. zestawienia na str. VIII 
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 VIII 

cd. zestawienia ze str. VII 

Dla osób 
prawnych 

Dla osób 
fizycznych Razem Kraj pochodzenia 

wnioskodawcy 
 

Powierzchnia gruntów rolnych 
[w ha] 

Liczba zezwoleń 

Słowacja 0,136 
1 

0,000 
0 

0,136 
1 

Szwajcaria 2,298 
2 

0,000 
0 

2,298 
2 

Szwecja 0,497 
2 

1,013 
4 

1,509 
6 

Turcja 0,000 
0 

0,444 
1 

0,444 
1 

Ukraina 0,000 
0 

0,173 
1 

0,173 
1 

USA 4,063 
4 

3,598 
3 

7,661 
7 

Wielka Brytania 0,000 
0 

0,160 
1 

0,160 
1 

Włochy 0,891 
2 

1,697 
2 

2,588 
4 

Ogółem 294,81 
78 

34,07 
67 

328,88 
145 
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 IX 

ZEZWOLENIA 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  

na nabycie lokali  

wydane w okresie od 01-01-2001 do 31-12-2001 

(wg województw i powierzchni lokali) 
 

 

Dla osób 
fizycznych 

Dla osób 
prawnych Razem 

WOJEWÓDZTWO 
Powierzchnia lokali  

[w m2] 
Dolnośląskie 413,72 403,40 817,12 

Kujawsko-Pomorskie 0,00 72 071,10 72 071,10 

Lubelskie 175,20 0,00 175,20 

Lubuskie 123,30 163,10 286,40 

Łódzkie 0,00 17,42 17,42 

Małopolskie 2 106,56 142,90 2 249,46 

Mazowieckie 3 582,70 32 014,87 35 597,57 

Opolskie 221,80 375,57 597,37 

Podlaskie 0,00 266,58 266,58 

Pomorskie 2 449,14 40 423,42 42 872,56 

Śląskie 90,20 32 118,50 32 208,70 
Warmińsko-
Mazurskie 147,38 198,41 354,79 

Wielkopolskie 0,00 143,60 143,60 

Zachodniopomorskie 1 579,72 36 076,64 37 656,36 

Ogółem 10 889,72 214 415,51 225 305,23 
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 X 

 

ZEZWOLENIA 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  

na nabycie lokali  

wydane w okresie od 01-01-2001 do 31-12-2001 

(wg kraju pochodzenia wnioskodawcy, powierzchni lokali  
i liczby zezwoleń) 

 
 

Dla osób 
prawnych 

Dla osób 
fizycznych Razem 

Kraj pochodzenia 
wnioskodawcy Powierzchnia lokali  

[w m2] 
Liczba zezwoleń 

Armenia 142,90 
1 

0,00 
0 

142,90 
1 

Austria 1 015,19 
2 

1 521,63 
7 

2 536,82 
9 

Belgia 79,10 
1 

0,00 
0 

79,10 
1 

Bezpaństwowiec 0,00 
0 

22,60 
1 

22,60 
1 

Białoruś 0,00 
0 

186,80 
2 

186,80 
2 

Dania 215,92 
1 

182,56 
3 

398,48 
4 

Francja 85,20 
1 

0,00 
0 

85,20 
1 

Grecja 0,00 
0 

243,01 
3 

243,01 
3 

Gruzja 0,00 
0 

83,80 
1 

83,80 
1 

Hiszpania 119,87 
1 

0,00 
0 

119,87 
1 

Holandia 208 090,30 
20 

179,76 
1 

208 270,06 
21 

Indie 0,00 
0 

45,64 
1 

45,64 
1 

Irlandia 320,72 
2 

0,00 
0 

320,72 
2 

Litwa 0,00 
0 

50,52 
1 

50,52 
1 

Mauritius 0,00 
0 

40,86 
1 

40,86 
1 

Niemcy 2 823,55 
6 

3 812,64 
37 

6 636,19 
43 

Norwegia 81,93 
1 

44,68 
1 

126,61 
2 

cd. zestawienia na str. XI 
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 XI 

cd. zestawienia               
ze str. X    

Dla osób 
prawnych 

Dla osób 
fizycznych Razem 

Kraj pochodzenia 
wnioskodawcy Powierzchnia lokali  

[w m2] 
Liczba zezwoleń 

Rosja 48,34 
1 

439,43 
7 

487,77 
8 

Szwajcaria 0,00 
0 

36,10 
1 

36,10 
1 

Szwecja 719,59 
3 

958,07 
12 

1 677,66 
15 

Ukraina 71,00 
1 

223,70 
5 

294,70 
6 

USA 332,40 
1 

127,22 
2 

459,62 
3 

Wielka Brytania 0,00 
0 

2 345,60 
4 

2 345,60 
4 

Wietnam 158,65 
1 

81,30 
1 

239,95 
2 

Włochy 110,85 
2 

263,80 
3 

374,65 
5 

Ogółem 214 415,51 
45 

10 889,72 
94 

225 305,23 
139 
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 XII 

ZEZWOLENIA 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  

na nabycie lub objęcie udziałów lub akcji w spółkach handlowych  

będących właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości gruntowych  

wydane w okresie od 01-01-2001 do 31-12-2001 

(wg województw i  powierzchni nieruchomości gruntowych ) 
 

 

Dla osób 
fizycznych 

Dla osób 
prawnych Razem 

WOJEWÓDZTWO 
Powierzchnia nieruchomości gruntowych 

[w ha] 
Dolnośląskie 15,98 319,87 335,85 

Kujawsko-Pomorskie 3,14 106,93 110,07 

Lubelskie 4,08 189,18 193,26 

Lubuskie 5,29 63,56 68,85 

Łódzkie 7,68 182,10 189,78 

Małopolskie 0,01 140,40 140,41 

Mazowieckie 9,36 647,77 657,13 

Opolskie 0,68 23,40 24,08 

Podkarpackie 0,00 134,16 134,16 

Podlaskie 0,00 123,66 123,66 

Pomorskie 11,95 773,56 785,51 

Śląskie 0,61 2 046,62 2 047,23 

Świętokrzyskie 1,07 18,96 20,03 
Warmińsko-
Mazurskie 3,87 676,79 680,66 

Wielkopolskie 10,00 727,49 737,49 

Zachodniopomorskie 12,51 230,04 242,55 

Ogółem 86,23 6 404,49 6 490,72 
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 XIII 

 
ZEZWOLENIA 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  

na nabycie lub objęcie udziałów lub akcji w spółkach handlowych  

będących właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości gruntowych  

wydane w okresie od 01-01-2001 do 31-12-2001 

(wg kraju pochodzenia wnioskodawcy, powierzchni nieruchomości gruntowych  
i liczby zezwoleń) 

 

 

Dla osób 
fizycznych 

Dla osób 
prawnych Razem 

Kraj pochodzenia 
wnioskodawcy Powierzchnia nieruchomości gruntowych  

[w ha] 
liczba zezwoleń 

Australia 0,00 
0 

0,35 
1 

0,35 
1 

Austria 1,34 
2 

142,11 
18 

143,45 
20 

Belgia 2,91 
3 

185,95 
18 

188,86 
21 

Cypr 0,00 
0 

6,92 
4 

6,92 
4 

Czechy 0,00 
0 

1,16 
2 

1,16 
2 

Dania 6,18 
1 

133,74 
18 

139,92 
19 

Finlandia 0,00 
0 

887,76 
10 

887,76 
10 

Francja 5,20 
1 

1 796,82 
28 

1 802,02 
29 

Hiszpania 0,00 
0 

137,13 
10 

137,13 
10 

Holandia 8,65 
3 

547,30 
60 

555,95 
63 

Irlandia 0,00 
0 

20,18 
3 

20,18 
3 

Izrael 1,13 
2 

2,88 
3 

4,01 
5 

Kanada 7,09 
1 

7,85 
3 

14,94 
4 

Korea 0,00 
0 

1,25 
1 

1,25 
1 

Luxemburg 0,00 
0 

72,04 
7 

72,04 
7 

Niemcy 34,16 
18 

1 874,78 
76 

1 908,94 
94 

cd. zestawienia na str. XIV 
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 XIV 

cd. zestawienia 
ze str. XIII    

Dla osób 
fizycznych 

Dla osób 
prawnych Razem 

Kraj pochodzenia 
wnioskodawcy Powierzchnia nieruchomości gruntowych 

[w ha] 
Liczba zezwoleń 

Norwegia 0,00 
0 

66,58 
5 

66,58 
5 

Portugalia 0,00 
0 

3,44 
2 

3,44 
2 

Słowenia 0,00 
0 

7,33 
1 

7,33 
1 

Szwajcaria 0,00 
0 

43,65 
6 

43,65 
6 

Szwecja 13,68 
4 

52,39 
14 

66,07 
18 

Turcja 0,29 
1 

0,00 
0 

0,29 
1 

USA 2,73 
2 

290,23 
19 

292,96 
21 

Wielka Brytania 1,78 
1 

35,53 
6 

37,31 
7 

Włochy 1,09 
3 

87,12 
15 

88,21 
18 

Ogółem 86,23 
42 

6 404,49 
330 

6 490,72 
372 
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 XV 

 

ZEZWOLENIA 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  

na nabycie lub objęcie udziałów lub akcji w spółkach handlowych  

będących właścicielem lub wieczystym użytkownikiem gruntów rolnych  

wydane w okresie od 01-01-2001 do 31-12-2001 

(wg województw i powierzchni gruntów rolnych) 
 

 

 

Dla osób 
fizycznych 

Dla osób 
prawnych Razem 

WOJEWÓDZTWO 
Powierzchnia gruntów rolnych  

[w ha] 
Dolnośląskie 5,63 35,37 41,00 

Mazowieckie 0,00 8,34 8,34 

Opolskie 0,00 52,22 52,22 

Podkarpackie 0,00 3,23 3,23 

Pomorskie 0,00 2,94 2,94 

Śląskie 0,00 0,12 0,12 
Warmińsko-
Mazurskie 0,00 4,66 4,66 

Wielkopolskie 0,00 34,29 34,29 

Ogółem 5,63 141,17 146,80 
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 XVI 

 

ZEZWOLENIA 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  

na nabycie lub objęcie udziałów lub akcji w spółkach handlowych  

będących właścicielem lub wieczystym użytkownikiem gruntów rolnych  

wydane w okresie od 01-01-2001 do 31-12-2001 

(wg kraju pochodzenia wnioskodawcy, powierzchni gruntów rolnych 
 i liczby zezwoleń) 

 
 

Dla osób 
fizycznych 

Dla osób 
prawnych Razem 

Kraj pochodzenia 
wnioskodawcy Powierzchnia gruntów rolnych  

[w ha] 
Liczba zezwoleń 

Dania 0,00 
0 

5,24 
2 

5,24 
2 

Francja 0,00 
0 

29,63 
2 

29,63 
2 

Hiszpania 0,00 
0 

3,19 
2 

3,19 
2 

Holandia 3,34 
1 

21,02 
2 

24,36 
3 

Niemcy 2,29 
1 

26,91 
4 

29,20 
5 

Szwecja 0,00 
0 

0,04 
1 

0,04 
1 

USA 0,00 
0 

52,22 
1 

52,22 
1 

Włochy 0,00 
0 

2,92 
1 

2,92 
1 

Ogółem 5,63 
2 

141,17 
15 

146,80 
17 
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 XVII 

 

ZEZWOLENIA 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  

na nabycie lub objęcie udziałów lub akcji w spółkach handlowych  

będących właścicielem lokali  

wydane w okresie od 01-01-2001 do 31-12-2001 

(wg województw i powierzchni lokali) 
 

 

 

 

WOJEWÓDZTWO Powierzchnia lokali 
 [w m2] 

Dolnośląskie 108,90 

Lubelskie 142,44 

Łódzkie 1 204,00 

Mazowieckie 2 634,60 

Pomorskie 974,96 

Ogółem 5 064,90 
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 XVIII 
 

 

ZEZWOLENIA 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  

na nabycie lub objęcie udziałów lub akcji w spółkach handlowych  

będących właścicielem lokali  

wydane w okresie od 01-01-2001 do 31-12-2001 

(wg kraju pochodzenia wnioskodawcy, powierzchni lokali i liczby zezwoleń) 
 

 

 

 

Kraj pochodzenia 
wnioskodawcy 

Powierzchnia lokali 
 [w m2] 

Liczba zezwoleń 

Holandia 4 587,54 
4 

Norwegia 108,90 
1 

Szwecja 368,46 
1 

Ogółem 5 064,90 
6 
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 XIX  
 

CZĘŚĆ II 
 

DANE STATYSTYCZNE  
 

 

Rozdział II 
 

REJESTRY   
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

 
(str. XIX-XXXII) 

 
1. Liczba wpisów w 2001 r. do rejestrów nieruchomości, udziałów i akcji,   

nabytych lub objętych przez cudzoziemców na podstawie zezwolenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji i bez obowiązku uzyskiwania zezwolenia Ministra  
Spraw Wewnętrznych i Administracji.................................................................................XX         

2. Powierzchnia nieruchomości wpisanych w 2001 r. do rejestrów nieruchomości,  
udziałów i akcji nabytych lub objętych przez cudzoziemców na podstawie zezwolenia 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i bez obowiązku uzyskiwania                 
zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  .............................................XXI           

3.   Powierzchnia gruntów i lokali nabytych w 2001 r. (wg województw)............................XXII 
4.   Powierzchnia gruntów i lokali nabytych w 2001 r. (wg kraju pochodzenia 

nabywcy) ...........................................................................................................................XXIII 
 5.    Powierzchnia nieruchomości wpisanych w 2001 r. do rejestru nieruchomości,                    

udziałów i akcji, nabytych lub objętych przez cudzoziemców bez obowiązku             
uzyskiwania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji                                                             
(wg podstawy prawnej i województw)...............................................................................XXVI 

6. Liczba wpisów w 2001 r. do rejestru nieruchomości, udziałów i akcji,  
nabytych lub objętych przez cudzoziemców bez obowiązku uzyskiwania zezwolenia 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (wg podstawy prawnej i województw)..XXVII 

7. Liczba wpisów w 2001 r. do rejestru nieruchomości, udziałów i akcji, nabytych  
lub objętych przez cudzoziemców bez obowiązku uzyskiwania zezwolenia Ministra  
Spraw Wewnętrznych i Administracji (wg podstawy prawnej i kraju pochodzenia  
nabywcy)..........................................................................................................................XXVIII 

 8.   Liczba wpisów w 2001 r. dotyczących nabycia lub objęcia przez cudzoziemców akcji                                        
lub udziałów w spółkach handlowych będących właścicielem lub wieczystym                     
użytkownikiem nieruchomości (z uwzględnieniem powierzchni nieruchomości)                             
- wg województw ...............................................................................................................XXXI 

 9.   Liczba wpisów w 2001 r. dotyczących nabycia lub objęcia przez cudzoziemców akcji                      
lub udziałów w spółkach handlowych będących właścicielem  
lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości (z uwzględnieniem powierzchni 
nieruchomości) – wg kraju pochodzenia nabywcy ...........................................................XXXII 
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 XX  
 

 
Liczba wpisów w 2001 roku 

do rejestrów nieruchomości, udziałów i akcji, nabytych lub objętych przez cudzoziemców na podstawie zezwolenia  
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i bez obowiązku uzyskiwania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

�

Grunty � Grunty Rolne � Lokale � Lokale Użytkowe  

�

Użytkowanie 
wieczyste Własność Razem: Użytkowanie 

wieczyste Własność Razem: Własność Razem: Własność Razem: 
Ogółem: 

Bez Zezwolenia Osoba Fizyczna 21 281 302 0 47 47 380 380 8 8 737 

�

Osoba Prawna 11 35 46 0 0 0 28 28 0 0 74 

�

Suma: 32 316 348 0 47 47 408 408 8 8 811 

Za Zezwoleniem Osoba Fizyczna 16 233 249 0 25 25 60 60 14 14 348 

�

Osoba Prawna 298 651 949 2 47 49 5 5 24 24 1 027 

�

Suma: 314 884 1 198 2 72 74 65 65 38 38 1 375 

Ogółem:� 346 1 200 1 546 2 119 121 473 473 46 46 2 186 
 
 

�

Grunty Lokale Suma: 

Bez Zezwolenia 395 416 811 
Za Zezwoleniem 1 272 103 1 375 
Ogółem: 1 667 519 2 186 
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 XXI  
 

 
 

Powierzchnia nieruchomości wpisanych w 2001 roku  
do rejestrów nieruchomości, udziałów i akcji, nabytych lub objętych przez cudzoziemców na podstawie zezwolenia  

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i bez obowiązku uzyskiwania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji�

�

 �  � Grunty (w ha)� Grunty Rolne (w ha)� Lokale (w m2)� Lokale Użytkowe (w m2)�

 �  �
Użytkowanie 
wieczyste Własność Razem: Użytkowanie 

wieczyste Własność Razem: Własność Razem: Własność Razem: 

Bez Zezwolenia 5,11 85,26 90,36 0,00 20,88 20,88 24 129,36 24 129,36 431,35 431,35 
Za Zezwoleniem 5,37 56,47 61,84 0,00 21,76 21,76 3 580,14 3 580,14 3 713,43 3 713,43 

Osoba 
Fizyczna 
 �
  Podsumowanie: 10,48 141,72 152,20 0,00 42,64 42,64 27 709,50 27 709,50 4 144,78 4 144,78 

Bez Zezwolenia 1,51 5,67 7,17 0,00 0,00 0,00 1 907,11 1 907,11 0,00 0,00 
Za Zezwoleniem 494,13 1 284,94 1 779,07 17,05 52,67 69,72 488,43 488,43 108 303,50 108 303,50 

Osoba 
Prawna 
 �
  Podsumowanie: 495,64 1 290,61 1 786,25 17,05 52,67 69,72 2 395,54 2 395,54 108 303,50 108 303,50 

Ogółem: 
 � 506,12 1 432,33 1 938,45 17,05 95,31 112,36 30 105,04 30 105,04 112 448,28 112 448,28 

 
 
 
 � Grunty (w ha) Lokale (w m2) 
Bez Zezwolenia 118,42 26 467,82 
Za Zezwoleniem 1 932,40 116 085,50 
Ogółem: 2 050,82 142 553,32 
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 XXII  
 

 
Powierzchnia gruntów i lokali nabytych w 2001 r.  

(wg województw) 

�

Osoby Fizyczne�  � Osoby Prawne�
WOJEWÓDZTWO�

 �
Grunty  
(w ha) 

Grunty Rolne 
 (w ha) 

Lokale  
(w m2)  �

Grunty  
(w ha) 

Grunty Rolne  
(w ha) 

Lokale  
(w m2) 

DOLNOŚLĄSKIE 6,57 1,60 2 167,76  � 139,41 10,71 332,40 

KUJAWSKO-POMORSKIE 3,18 3,64 1 254,26  � 58,91 0,00 33 423,30 

LUBELSKIE 2,78 0,98 139,38  � 18,64 0,00 0,00 

LUBUSKIE 4,94 0,00 1 217,42  � 224,39 11,36 0,00 

ŁÓDZKIE 2,47 1,23 628,68  � 131,43 3,13 157,07 

MAŁOPOLSKIE 10,85 2,31 6 458,01  � 20,38 0,14 432,32 

MAZOWIECKIE 42,11 4,75 9 448,60  � 188,77 22,04 1 608,14 

OPOLSKIE 18,24 5,91 982,62  � 24,23 1,47 1 078,68 

PODKARPACKIE 2,27 2,49 156,82  � 51,77 1,38 0,00 

PODLASKIE 1,51 1,31 132,30  � 13,60 0,90 266,58 

POMORSKIE 4,60 0,49 2 197,32  � 90,02 15,70 40 534,06 

ŚLĄSKIE 21,39 4,18 2 999,05  � 251,82 0,15 31 947,97 

ŚWIĘTOKRZYSKIE 0,19 0,87 0,00  � 113,60 0,00 0,00 

WARMIŃSKO-MAZURSKIE 15,17 8,08 1 140,09  � 145,56 0,97 198,41 

WIELKOPOLSKIE 8,16 4,24 818,58  � 201,45 1,77 195,40 

ZACHODNIOPOMORSKIE 7,77 0,55 2 113,39  � 112,27 0,00 524,71 

Ogółem 152,20 42,64 31 854,28  � 1 786,25 69,72 110 699,04 
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Powierzchnia gruntów i lokali nabytych w 2001 r.  
(wg kraju pochodzenia nabywcy) 

 
Osoba Fizyczna�  � Osoba Prawna�KRAJ 

POCHODZENIA 
NABYWCY�

��

�

�

Grunty (w ha) Grunty rolne  
(w ha) Lokale (w m2 ) 

 �
Grunty (w ha) Grunty rolne  

(w ha) Lokale (w m2)  

Afganistan 0,13 0,00 69,80  � 0,00 0,00 0,00 

Algieria 0,25 0,00 143,29  � 0,00 0,00 0,00 

Angola 0,04 0,00 0,00  � 0,00 0,00 0,00 

Armenia 0,46 0,00 178,03  � 0,00 0,00 142,90 

Australia 1,15 0,00 67,55  � 0,51 0,00 0,00 

Austria 7,12 2,51 2 562,46  � 41,61 1,00 198,41 

Azerbejdżan 0,00 0,00 76,40  � 0,00 0,00 0,00 

Belgia 0,93 0,00 119,09  � 47,72 0,92 0,00 

Benin 0,00 0,00 56,00  � 0,00 0,00 0,00 

Bezpaństwowiec 0,64 0,00 194,16  � 0,00 0,00 0,00 

Białoruś 1,50 0,00 296,50  � 0,00 0,00 0,00 

Brazylia 0,07 0,00 0,00  � 0,00 0,00 0,00 

Bułgaria 0,13 0,00 273,96  � 1,16 0,00 0,00 

Chiny 0,23 0,00 388,92  � 0,19 0,00 172,80 

Chorwacja 0,00 0,00 172,57  � 0,00 0,00 0,00 

Cypr 1,07 0,00 0,00  � 10,57 0,00 0,00 

Czechy 0,73 0,00 129,09  � 0,64 0,00 0,00 

Dania 0,13 0,29 368,92  � 109,60 5,17 111,36 

Estonia 0,00 0,00 0,00  � 0,10 0,00 0,00 

Finlandia 0,00 0,00 37,60  � 145,57 15,44 0,00 

Francja 2,82 0,31 754,97  � 138,54 3,35 99,56 

Grecja 0,60 0,00 164,53  � 0,00 0,00 0,00 
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Gruzja 0,00 0,00 68,50  � 0,00 0,00 0,00 

cd. zestawienia na str. XXIV 
 

cd. zestawienia ze str. XXIII 
 

Osoba Fizyczna Osoba Prawna KRAJ 
POCHODZENIA 

NABYWCY Grunty (w ha) Grunty rolne  
(w ha) Lokale (w m2 ) 

�

Grunty (w ha) Grunty rolne  
(w ha) Lokale (w m2)  

Gujana 0,00 0,00 55,80  � 0,00 0,00 0,00 

Hiszpania 0,08 0,12 245,70  � 26,40 0,00 0,00 

Holandia 2,50 10,65 1 089,46  � 449,90 2,81 105 657,16 

Indie 1,56 0,00 325,72  � 0,00 0,00 0,00 

Irak 0,07 0,00 0,00  � 0,00 0,00 0,00 

Iran 2,53 0,00 0,00  � 0,00 0,00 0,00 

Irlandia 3,37 0,00 261,23  � 2,50 6,14 0,00 

Islandia 0,27 0,00 0,00  � 1,65 0,00 0,00 

Izrael 0,16 0,00 112,15  � 1,57 0,00 0,00 

Japonia 0,17 0,00 237,64  � 3,45 0,00 0,00 

Jemen 0,07 0,00 23,02  � 0,00 0,00 0,00 

Jordania 0,00 0,00 276,92  � 0,00 0,00 0,00 

Jugosławia 0,39 0,00 181,45  � 0,00 0,00 0,00 

Kanada 1,20 0,00 218,36  � 2,11 0,00 0,00 

Kazachstan 0,07 0,00 0,00  � 0,00 0,00 0,00 

Kenia 0,02 0,00 0,00  � 0,00 0,00 0,00 

Korea 0,30 0,00 0,00  � 1,20 0,00 0,00 

Kuba 0,32 0,00 0,00  � 0,00 0,00 0,00 

Liban 0,00 0,00 35,56  � 0,00 0,00 0,00 

Lichtenstein 0,00 0,00 0,00  � 3,34 0,00 0,00 

Litwa 0,21 0,00 18,60  � 0,40 0,00 0,00 

Luxemburg 0,00 0,00 0,00  � 65,88 0,00 87,00 

Łotwa 0,49 0,00 0,00  � 0,00 0,00 0,00 

Mali 0,28 0,00 0,00  � 0,00 0,00 0,00 
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Malta 0,00 0,00 0,00  � 0,05 0,00 0,00 

cd. zestawienia na str. XXV 
 

cd. zestawienia ze str. XXIV 
Osoba Fizyczna 

�

Osoba Prawna KRAJ 
POCHODZENIA 

NABYWCY Grunty (w ha) Grunty rolne  
(w ha) Lokale (w m2 ) 

�

Grunty (w ha) Grunty rolne  
(w ha) Lokale (w m2)  

Maroko 0,06 0,00 0,00  � 0,00 0,00 0,00 

Mauritius 0,00 0,00 40,86  � 0,00 0,00 126,30 

Meksyk 0,12 0,00 107,06  � 0,00 0,00 0,00 

Mołdawia 0,09 0,00 106,89  � 0,27 0,00 0,00 

Niemcy 69,69 14,19 9 009,87  � 480,75 14,99 875,40 

Nikaragua 0,00 0,00 67,44  � 0,00 0,00 0,00 

Norwegia 0,65 0,00 567,18  � 1,80 0,47 207,26 

Nowa Zelandia 0,00 0,00 93,34  � 0,00 0,00 0,00 

Pakistan 0,07 0,00 0,00  � 0,00 0,00 0,00 

Panama 0,00 0,00 0,00  � 10,10 0,00 0,00 

Portugalia 0,02 0,00 0,00  � 2,90 0,00 0,00 

Rosja 10,21 2,32 1 782,32  � 4,39 0,00 48,34 

Rumunia 0,00 0,00 58,28  � 0,00 0,00 0,00 

Słowacja 0,61 0,00 53,00  � 0,00 0,14 0,00 

Słowenia 0,14 0,00 0,00  � 0,00 0,00 0,00 

Syria 0,37 1,98 63,71  � 0,00 0,00 0,00 

Szwajcaria 0,50 0,00 441,36  � 19,76 0,00 0,00 

Szwecja 10,10 2,44 2 520,45  � 35,96 17,40 421,28 

Tanzania 0,00 0,00 66,21  � 0,00 0,00 0,00 

Turcja 0,81 0,23 0,00  � 1,53 0,00 0,00 

Ukraina 13,42 1,25 1 561,39  � 0,45 0,00 71,00 

USA 4,74 5,33 2 032,25  � 92,86 1,00 332,40 

Węgry 0,06 0,97 71,20  � 0,38 0,00 69,82 

Wielka Brytania 5,39 0,00 1 872,56  � 30,24 0,00 201,37 

Wietnam 2,18 0,00 1 005,69  � 0,00 0,00 484,45 
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Włochy 0,94 0,06 733,77  � 49,94 0,89 1 392,23 

Ogółem 152,20 42,64 31 854,28  � 1 786,25 69,72 110 699,04 
 

 
Powierzchnia nieruchomości wpisanych w 2001 roku 

 do rejestru nieruchomości, udziałów i akcji, nabytych lub objętych przez cudzoziemców  
bez obowiązku uzyskiwania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji�

 (wg podstawy prawnej i województw) 

 
 

WOJEWÓDZTWO 
PODSTAWA PRAWNA 

 �
ART. 8 UST. 1 PKT. 1

(m²)
ART. 8 UST. 1 PKT. 2 

(ha) 
ART. 8 UST. 1 PKT. 3 

(ha) 
ART. 8 UST. 1 PKT. 4 

(ha) 
ART. 8 UST. 1 PKT. 5 

(ha) 
DOLNOŚLĄSKIE 1 589,80 2,35 1,12 1,23 0,27 
KUJAWSKO-POMORSKIE 1 276,60 0,00 1,63 0,11 0,00 
LUBELSKIE 121,40 0,01 0,36 3,05 0,01 
LUBUSKIE 1 170,10 2,15 0,00 0,77 0,15 
ŁÓDZKIE 740,10 0,38 2,62 0,22 0,40 
MAŁOPOLSKIE 3 271,40 2,38 0,89 2,89 0,26 
MAZOWIECKIE 10 252,40 11,13 19,66 2,93 3,36 
OPOLSKIE 675,90 0,00 0,04 14,35 0,00 
PODKARPACKIE 119,30 0,10 0,34 2,40 0,00 
PODLASKIE 132,30 0,22 1,65 0,27 0,40 
POMORSKIE 827,50 1,09 0,55 0,09 0,00 
ŚLĄSKIE 3 064,90 1,31 4,86 8,97 1,77 
ŚWIĘTOKRZYSKIE 0,00 0,00 0,19 0,87 0,00 
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 1 039,50 0,00 2,33 9,69 0,15 
WIELKOPOLSKIE 977,90 1,23 1,50 0,25 0,42 
ZACHODNIOPOMORSKIE 717,00 1,12 1,89 0,09 0,00 



Sprawozdanie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z realizacji w 2001 r. 
ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.  

 XXVII  
 

Ogółem 25 976,10 23,48 39,63 48,18 7,17 
 

 
Liczba wpisów w 2001 roku do rejestru nieruchomości, udziałów i akcji, nabytych lub objętych przez cudzoziemców  

bez obowiązku uzyskiwania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji�
 (wg podstawy prawnej i województw) 

 
 

WOJEWÓDZTWO PODSTAWA PRAWNA  

�

ART. 8 UST. 1 PKT. 1 ART. 8 UST. 1 PKT. 2 ART. 8 UST. 1 PKT. 3 ART. 8 UST. 1 PKT. 4 ART. 8 UST. 1 PKT. 5 Liczba wpisów razem 

DOLNOŚLĄSKIE 27 12 10 2 3 54 
KUJAWSKO-POMORSKIE 22 1 10 2 0 35 
LUBELSKIE 2 1 1 4 1 9 
LUBUSKIE 18 5 0 4 2 29 
ŁÓDZKIE 13 2 10 2 1 28 
MAŁOPOLSKIE 50 6 6 10 2 74 
MAZOWIECKIE 150 25 46 8 23 252 
OPOLSKIE 10 0 3 56 0 69 
PODKARPACKIE 2 1 3 4 0 10 
PODLASKIE 2 3 5 1 1 12 
POMORSKIE 16 2 4 1 0 23 
ŚLĄSKIE 45 7 21 43 9 125 
ŚWIĘTOKRZYSKIE 0 0 2 1 0 3 
WARMIŃSKO-
MAZURSKIE 17 0 8 11 1 37 

WIELKOPOLSKIE 18 5 6 2 3 34 
ZACHODNIOPOMORSKIE 11 1 4 1 0 17 
Ogółem 403 71 139 152 46 811 
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Liczba wpisów w 2001 roku do rejestru nieruchomości, udziałów i akcji, nabytych lub objętych przez cudzoziemców  
bez obowiązku uzyskiwania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji�

 (wg podstawy prawnej i  kraju pochodzenia nabywcy) 

 
KRAJ 

POCHODZENIA 
NABYWCY 

PODSTAWA PRAWNA  
 

  ART. 8 UST. 1 PKT. 1 ART. 8 UST. 1 PKT. 2 ART. 8 UST. 1 PKT. 3 ART. 8 UST. 1 PKT. 4 ART. 8 UST. 1 PKT. 5 Liczba wpisów razem 
Afganistan 0 0 2 0 0 2 
Algieria 3 1 3 0 0 7 
Angola 0 0 1 0 0 1 
Armenia 3 0 1 0 0 4 
Australia 1 4 0 1 0 6 
Austria 14 1 1 10 1 27 
Azerbejdżan 2 0 0 0 0 2 
Belgia 2 0 1 0 2 5 
Benin 1 0 0 0 0 1 
Bezpaństwowiec 3 1 2 0 0 6 
Białoruś 6 1 8 0 0 15 
Bułgaria 2 2 3 0 0 7 
Chiny 3 1 0 0 1 5 
Chorwacja 1 0 0 0 0 1 
Czechy 3 0 2 0 0 5 
Dania 5 0 0 0 5 10 
Finlandia 0 0 0 0 1 1 
Francja 12 1 5 1 5 24 
Grecja 3 0 8 0 0 11 
Gruzja 1 0 0 0 0 1 
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Gujana 1 0 0 0 0 1 
cd. zestawienia na str. XXIX 

 
cd. zestawienia ze str. XXVIII 

 

PODSTAWA PRAWNA KRAJ 
POCHODZENIA 

NABYWCY ART. 8 UST. 1 PKT. 1 Art. 8 UST. 1 PKT. 2 Art. 8 UST. 1 PKT. 3 Art. 8 UST. 1 PKT. 4 Art. 8 UST. 1 PKT. 5 Liczba wpisów razem 
Hiszpania 3 0 3 0 0 6 
Holandia 21 4 1 1 6 33 
Indie 4 3 2 0 0 9 
Irak 0 1 0 0 0 1 
Irlandia 4 0 2 0 0 6 
Islandia 0 0 0 1 0 1 
Izrael 2 0 0 1 1 4 
Japonia 4 1 0 0 0 5 
Jemen 1 0 1 0 0 2 
Jordania 4 0 0 0 0 4 
Jugosławia 2 2 1 0 0 5 
Kanada 4 1 0 2 0 7 
Kazachstan 0 1 0 0 0 1 
Korea 0 0 2 0 0 2 
Kuba 0 1 1 0 0 2 
Liban 1 0 0 0 0 1 
Litwa 0 1 5 0 1 7 
Luxemburg 1 0 0 0 1 2 
Łotwa 0 0 1 0 0 1 
Mali 0 0 1 0 0 1 
Maroko 0 2 0 0 0 2 
Mauritius 1 0 0 0 0 1 
Meksyk 1 1 0 0 0 2 
Mołdawia 3 1 0 0 1 5 
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Mongolia 7 0 0 0 0 7 
cd. zestawienia na str. XXX 

 
cd. zestawienia ze str. XXIX 

 

PODSTAWA PRAWNA 
 

KRAJ 
POCHODZENIA 

NABYWCY ART. 8 UST. 1 PKT. 1 ART. 8 UST. 1 PKT. 2 ART. 8 UST. 1 PKT. 3 ART. 8 UST. 1 PKT. 4 ART. 8 UST. 1 PKT. 5 Liczba wpisów razem 
Niemcy 92 8 10 125 13 248 
Nigeria 1 0 0 0 0 1 
Nikaragua 0 0 1 0 0 1 
Norwegia 9 0 0 1 0 10 
Nowa Zelandia 2 0 0 0 0 2 
Pakistan 0 0 1 0 0 1 
Rosja 17 9 12 2 1 41 
Rumunia 1 0 0 0 0 1 
Słowacja 1 0 3 0 0 4 
Syria 2 3 1 0 0 6 
Szwajcaria 6 0 0 0 0 6 
Szwecja 28 4 3 2 2 39 
Tanzania 1 0 0 0 0 1 
Turcja 0 2 2 0 2 6 
Ukraina 27 4 28 1 0 60 
USA 21 1 6 4 0 32 
Węgry 2 1 2 0 1 6 
Wielka Brytania 28 2 9 0 0 39 
Wietnam 15 5 2 0 0 22 
Włochy 21 1 2 0 2 26 
Ogółem  403 71 139 152 46 811 
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 XXXI  
 

 
 

Liczba wpisów w 2001 r.  
dotyczących nabycia lub objęcia przez cudzoziemców akcji lub udziałów w spółkach handlowych 

 będących właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości  
(z uwzględnieniem powierzchni nieruchomości) 

- wg województw 

 
 

WOJEWÓDZTWO�

Liczba wpisów osób 
prawnych 

Liczba wpisów  
osób fizycznych 

Ogółem liczba 
wpisów �

Powierzchnia -
osoby prawne (ha)  

Powierzchnia -    
osoby  fizyczne (ha) �

Powierzchnia 
razem (ha) 

DOLNOŚLĄSKIE 7 0 7 133,07 0,00 133,07 
LUBELSKIE� 21 0 21 237,91 0,00 237,91 
LUBUSKIE� 1 0 1 8,24 0,00 8,24 
ŁÓDZKIE� 1 0 1 0,06 0,00 0,06 
MAŁOPOLSKIE 3 0 3 9,58 0,00 9,58 
MAZOWIECKIE 22 2 24 17,69 0,27 17,97 
OPOLSKIE� 9 0 9 9,90 0,00 9,90 
PODLASKIE� 0 1 1 0,00 2,70 2,70 
POMORSKIE 1 0 1 4,37 0,00 4,37 
ŚLĄSKIE� 3 0 3 2,47 0,00 2,47 
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 2 0 2 6,60 0,00 6,60 
WIELKOPOLSKIE 8 1 9 28,36 4,38 32,74 
ZACHODNIOPOMORSKIE 3 4 7 51,75 8,23 59,98 
Ogółem� 81 8 89 510,00 15,58 525,58 
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Liczba wpisów w 2001 r.  
dotyczących nabycia lub objęcia przez cudzoziemców akcji lub udziałów w spółkach handlowych 

 będących właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości  
(z uwzględnieniem powierzchni nieruchomości)  

- wg kraju pochodzenia nabywcy  

 
 

KRAJ 
POCHODZENIA 

NABYWCY 
Liczba wpisów  
osób prawnych 

Liczba wpisów  
osób fizycznych  

Ogółem liczba  
wpisów  

Powierzchnia - 
osoby prawne (ha)  

Powierzchnia - 
osoby fizyczne (ha)  

Powierzchnia 
razem (ha) 

Belgia 1 0 1 8,52 0,00 8,52 
Dania 2 0 2 28,03 0,00 28,03 
Francja 2 0 2 13,63 0,00 13,63 
Holandia 22 0 22 17,69 0,00 17,69 
Izrael 0 1 1 0,00 2,70 2,70 
Kanada 1 1 2 4,59 7,09 11,68 
Korea 15 0 15 160,87 0,00 160,87 
Luxemburg 10 0 10 17,00 0,00 17,00 
Niemcy 21 3 24 236,81 1,14 237,96 
Norwegia 3 0 3 13,14 0,00 13,14 
Szwecja 1 1 2 4,38 4,38 8,76 
Turcja 0 2 2 0,00 0,27 0,27 
Włochy 3 0 3 5,33 0,00 5,33 
Ogółem 81 8 89 510,00 15,58 525,58 
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ZAŁĄCZNIK NR 1  
do „Sprawozdania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z realizacji w 2001 r.  
ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.” 
 
Dz.U.96.54.245 
1998-01-01 zm. Dz.U.97.140.939 
1999-01-01 zm. Dz.U.98.106.668 
2001-03-24 zm. Dz.U.01.16.166 

USTAWA 

z dnia 24 marca 1920 r. 

o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. 

(tekst ujednolicony) 

Art. 1. 1. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wymaga zezwolenia. Zezwolenie wydawane 
jest przez Ministra Spraw Wewnętrznych, w drodze decyzji administracyjnej, za zgodą Ministra Obrony 
Narodowej, a w przypadku nieruchomości rolnych - również za zgodą Ministra Rolnictwa i Gospodarki 
Żywnościowej. 

1a. Odmowa wydania zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, nie wymaga wyrażenia zgody 
przez Ministra Obrony Narodowej lub Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. 

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

za granicą, utworzona zgodnie z ustawodawstwem państw obcych, 
 4) osoba prawna i spółka handlowa nie posiadająca osobowości prawnej mająca siedzibę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, kontrolowana bezpośrednio lub pośrednio przez osoby lub spółki 
wymienione w pkt 1, 2 i 3. 
3. W przypadku spółki handlowej za kontrolowaną uważa się spółkę, w której cudzoziemiec 

lub cudzoziemcy mają pozycję dominującą. Art. 4 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych stosuje się 
odpowiednio. 

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

Art. 2. 1. Minister Spraw Wewnętrznych przed wydaniem decyzji w sprawie zezwolenia może: 
 1) zażądać przedstawienia dowodów i informacji niezbędnych do rozpatrzenia wniosku  

oraz do dokonania sprawdzenia, o którym mowa w pkt 2, 
 2) dokonać, także przy pomocy organów podległych właściwym ministrom, sprawdzenia, czy nabycie 

nieruchomości przez cudzoziemca nie spowoduje zagrożenia obronności, bezpieczeństwa państwa 
lub porządku publicznego, a także czy będzie ono zgodne z interesem państwa. 
2. Minister Spraw Wewnętrznych może w zezwoleniu określić dla cudzoziemca zamierzającego 

nabyć nieruchomość specjalne warunki, od których spełnienia będzie uzależniona możliwość jej nabycia. 
tezy z piśmiennictwa 

Art. 2a. Minister właściwy do spraw wewnętrznych może zwracać się do innych niż określone  
w art. 2 ust. 1 pkt 2 organów administracji rządowej, samorządu terytorialnego, organizacji zawodowych 
i instytucji państwowych o wyrażenie opinii oraz przekazanie dokumentów i informacji, w szczególności 
zawartych 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. 
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Art. 3. 1. Zezwolenie powinno określać w szczególności: 
 1) osobę nabywcy, 
 2) przedmiot nabycia, 
 3) specjalne warunki, o których mowa w art. 2 ust. 2. 

2. Zezwolenie jest ważne jeden rok od dnia wydania. 

Art. 3a. 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. 

Art. 3b. Postępowanie w sprawie wydania zezwolenia 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. Organ wydający decyzję lub postanowienie w postępowaniu toczącym się na podstawie 
przepisów ustawy może odstąpić od uzasadnienia faktycznego, jeżeli wymaga tego obronność 
lub bezpieczeństwo państwa. 

Art. 3d. 1. Cudzoziemiec zamierzający nabyć nieruchomość może ubiegać się o przyrzeczenie 
wydania zezwolenia, zwane dalej "promesą". Do promesy stosuje się odpowiednio przepisy art. 1-3c. 

2. Promesa jest ważna 6 miesięcy 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. 1. Nabycie lub objęcie przez cudzoziemca udziałów lub akcji w spółce handlowej z siedzibą 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będącej właścicielem lub wieczystym użytkownikiem 
nieruchomości, wymaga zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych, jeżeli: 
 1) w wyniku nabycia lub objęcia udziałów lub akcji spółka stanie się spółką kontrolowaną w rozumieniu 

art. 1 ust. 3; 
 2) spółka jest spółką kontrolowaną, a udziały lub akcje nabywa lub obejmuje cudzoziemiec nie będący 

udziałowcem lub akcjonariuszem spółki. 
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy przypadków, gdy akcje spółki zostały dopuszczone do publicznego 

obrotu albo spółka jest właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości określonej w art. 8 
ust. 1 pkt 1 i 5 lub ust. 2, z zastrzeżeniem art. 8 ust. 3. 

3. Minister Spraw Wewnętrznych na wniosek spółki, o której mowa w ust. 1, może udzielić 
zezwolenia na nabywanie lub obejmowanie w niej udziałów lub akcji przez cudzoziemców,  
jeżeli nie występuje prawdopodobieństwo zagrożenia obronności, bezpieczeństwa państwa lub porządku 
publicznego, a także gdy będzie to zgodne z interesem państwa. W takim przypadku przepisu ust. 1 
nie stosuje się. 

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

Art. 4. Minister Spraw Wewnętrznych przedstawia Sejmowi corocznie, w terminie do dnia 31 marca, 
szczegółowe sprawozdanie z realizacji ustawy, a w szczególności o liczbie udzielonych zezwoleń, rodzaju 
i obszarze oraz terytorialnym rozmieszczeniu nieruchomości, których one dotyczą, liczbie decyzji 
odmawiających udzielenia zezwolenia oraz o zasadach, jakimi kierowano się przy podejmowaniu decyzji. 

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

Art. 5a. W okresie 10 lat od dnia wydania zezwolenia minister właściwy do spraw wewnętrznych 
dokonuje kontroli w zakresie przestrzegania warunków określonych w zezwoleniu. W przypadku 
stwierdzenia wykorzystania zezwolenia wbrew przepisom ustawy, minister właściwy do spraw 
wewnętrznych stwierdza nieważność decyzji o zezwoleniu. 

Art. 6. 1. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wbrew przepisom ustawy jest nieważne. 
2. W razie nabycia nieruchomości wbrew przepisom ustawy, o nieważności nabycia orzeka sąd także 

na żądanie, właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości, przewodniczącego zarządu 
jednostki samorządu terytorialnego lub wojewody albo na żądanie ministra właściwego do spraw 
wewnętrznych. 

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do nabycia lub objęcia udziałów lub akcji w spółce 
handlowej wbrew przepisom art. 3e, z tym że żądanie, o którym mowa w ust. 2, zgłosić może także każdy 
udziałowiec lub akcjonariusz spółki. 

Art. 7. 1. Przepisów ustawy nie stosuje się do przekształcenia spółki handlowej. 
2. Przepisów ustawy nie stosuje się do nabycia nieruchomości w drodze dziedziczenia przez osoby 

uprawnione do dziedziczenia ustawowego. Jeżeli prawo ojczyste spadkodawcy nie przewiduje 
dziedziczenia ustawowego, w tym zakresie stosuje się prawo polskie. 

3. Jeżeli cudzoziemiec, który nabył wchodzącą w skład spadku nieruchomość na podstawie 
testamentu, nie uzyska zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych na podstawie wniosku złożonego 
w ciągu roku od dnia otwarcia spadku, prawo własności nieruchomości lub prawo użytkowania 
wieczystego nabywają osoby, które byłyby powołane do spadku z ustawy. 

Art. 7a. 1. Jeżeli o zezwolenie ubiega się przedsiębiorca Wspólnoty, którego przedsiębiorstwo 
zostało założone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub oddział założony w Rzeczypospolitej 
Polskiej przez przedsiębiorcę Wspólnoty, minister właściwy do spraw wewnętrznych wydaje zezwolenie, 
gdy jest to bezpośrednio konieczne dla prowadzenia działalności gospodarczej, dla której 
przedsiębiorstwo lub oddział zostały założone. 

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych odmawia wydania zezwolenia, o którym mowa  
w ust. 1, jeżeli jest to uzasadnione względami polityki społecznej, bezpieczeństwa publicznego 
lub zdrowia społeczeństwa. 

3. Przepis ust. 1 nie dotyczy obywateli Wspólnoty działających w Rzeczypospolitej Polskiej 
na zasadzie samozatrudnienia w rozumieniu Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie 
między Rzecząpospolitą Polską, z jednej strony, a Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami 
Członkowskimi, z drugiej strony, sporządzonego w Brukseli dnia 16 grudnia 1991 r. (Dz. U. z 1994 r. 
Nr 11, poz. 38, z 1995 r. Nr 63, poz. 324 i 326, z 1997 r. Nr 104, poz. 662, z 1999 r. Nr 30, poz. 288 
oraz z 2000 r. Nr 21, poz. 263). 

4. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku nabywania zasobów naturalnych, gruntów rolnych 
i leśnych. 

Art. 8. 1. Nie wymaga uzyskania zezwolenia, z zastrzeżeniem ust. 3: 
 1) nabycie samodzielnego lokalu mieszkalnego w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. 

o własności lokali (Dz. U. Nr 85, poz. 388), 
 2) nabycie nieruchomości przez cudzoziemca zamieszkującego w Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej 

5 lat od dnia uzyskania karty stałego pobytu, 
 3) nabycie przez cudzoziemca, będącego małżonkiem obywatela polskiego i zamieszkującego 

w Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej 2 lata od uzyskania karty stałego pobytu, nieruchomości, 
które w wyniku nabycia będą stanowić wspólność ustawową małżonków, 



 4 

 4) nabycie przez cudzoziemca nieruchomości, jeżeli w dniu nabycia jest uprawniony do dziedziczenia 
ustawowego 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 
nie zabudowanych, których łączna powierzchnia w całym kraju nie przekracza 0,4 ha na obszarze 
miast, 

 6) nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, będącego bankiem i jednocześnie wierzycielem 
hipotecznym, w trybie przejęcia nieruchomości na własność w wyniku bezskutecznej licytacji 
w postępowaniu egzekucyjnym, 

 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 dokonanych czynności bankowych. 
2. Rada Ministrów, uwzględniając w szczególności potrzeby współpracy międzynarodowej 

oraz zasadę wzajemności między państwami, może, w drodze rozporządzenia, z zastrzeżeniem ust. 3: 
 1) ustalić inne niż określone w ust. 1 przypadki, w których nie wymaga uzyskania zezwolenia nabycie 

nieruchomości o powierzchni nie przekraczającej 0,4 ha na obszarze miast i 1 ha na obszarze wsi, 
 2) zwiększyć, nie więcej niż trzykrotnie, wielkość powierzchni nieruchomości, które cudzoziemcy mogą 

nabyć bez zezwolenia na podstawie przepisów pkt 1 oraz ust. 1 pkt 5. 
3. Przepisów ust. 1 i 2 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 nieruchomości, udziałów i akcji, 

nabytych lub objętych przez cudzoziemców bez zezwolenia w przypadkach określonych w art. 8 ust. 1, 
oraz rejestr nieruchomości, 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 3. 

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

Art. 8a. 1. Notariusz przesyła ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, w terminie 7 dni 
od dnia sporządzenia, wypis z aktu notarialnego, mocą którego cudzoziemiec nabył lub objął 
nieruchomość, udziały lub akcje w spółce, będącej właścicielem lub wieczystym użytkownikiem 
nieruchomości. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do sądu, jeżeli nabycie nieruchomości nastąpiło 
na podstawie prawomocnego orzeczenia oraz gdy nabycie lub objęcie udziałów lub akcji nastąpiło 
na podstawie wpisu do rejestru handlowego. 

Art. 9. (skreślony). 

Art. 10. Ustawa niniejsza nabiera mocy obowiązującej w 8 dni po jej ogłoszeniu.   
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ZAŁĄCZNIK NR 2  
do „Sprawozdania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z realizacji w 2001 r.  
ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.” 

 
 
Dz.U.99.13.112 

ROZPORZĄDZENIE 

RADY MINISTRÓW 

z dnia 2 lutego 1999 r. 

w sprawie trybu postępowania i szczegółowych zasad prowadzenia rejestrów nieruchomości, 
udziałów i akcji nabytych lub objętych przez cudzoziemców. 

(Dz. U. z dnia 19 lutego 1999 r.) 

 
Na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości 

przez cudzoziemców (Dz. U. z 1996 r. Nr 54, poz. 245, z 1997 r. Nr 140, poz. 939 i z 1998 r. Nr 106, 
poz. 668) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W systemie informatycznym, w oparciu o komputerową bazę danych, prowadzi się rejestry: 
 1) nieruchomości, udziałów i akcji nabytych lub objętych przez cudzoziemców bez zezwolenia, 

o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości 
przez cudzoziemców (Dz. U. z 1996 r. Nr 54, poz. 245, z 1997 r. Nr 140, poz. 939 i z 1998 r. Nr 106, 
poz. 668), zwanej dalej "ustawą", 

 2) nieruchomości, 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 3 ustawy. 

§ 2. 1. Wpisu do rejestrów, o których mowa w § 1, dokonuje się na podstawie: 
 1) wypisu z aktu notarialnego, mocą którego cudzoziemiec nabył lub objął nieruchomość, udziały 

lub akcje w spółce będącej właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości, 
 2) odpisu prawomocnego orzeczenia sądu, mocą którego nastąpiło nabycie nieruchomości 

przez cudzoziemca, 
 3) odpisu wpisu do rejestru handlowego, mocą którego nastąpiło nabycie albo objęcie udziałów lub akcji 

przez cudzoziemca. 
2. Przepisy dotyczące wpisu do rejestrów stosuje się odpowiednio do zmiany lub wykreślenia 

z rejestrów. 

§ 3. 1. Rejestr, o którym mowa w § 1 pkt 1, zawiera: 
 1) liczbę porządkową rejestru, 
 2) datę wpływu do organu prowadzącego rejestr dokumentów, o których mowa w § 2, 
 3) numer (sygnaturę) i datę sporządzenia aktu notarialnego, orzeczenia sądowego albo wpisu do rejestru 

handlowego, 
 4) podstawowe dane osobowe nabywcy: 

a) w przypadku osoby fizycznej - imiona i nazwisko, obywatelstwo, adres miejsca zamieszkania, 
b) w przypadku osoby prawnej - nazwę (firmę) i siedzibę, numer identyfikacyjny nadany w rejestrze 

podmiotów gospodarki narodowej REGON oraz adres w kraju lub za granicą, 
 5) podstawowe dane osobowe zbywcy - imiona i nazwisko (firmę), adres miejsca zamieszkania 

(siedziby) oraz wskazanie właściciela nieruchomości, jeżeli przedmiotem nabycia przez cudzoziemca 
jest prawo użytkowania wieczystego, 
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 6) określenie procentowej wielkości nabywanych lub obejmowanych udziałów albo akcji w spółce 
będącej właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości, 

 7) oznaczenie nieruchomości - status prawny (własność lub użytkowanie wieczyste), miejsce położenia, 
powierzchnię i rodzaj, części składowe (np. budynki), oznaczenie w katastrze nieruchomości, numer 
księgi wieczystej, 

 8) uwagi organu dotyczące ewentualnego stwierdzenia niezgodności z prawem i podjęcia czynności 
procesowych, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy, 

 9) datę wpisu, zmiany lub wykreślenia z rejestru. 
2. Rejestr, o którym mowa w § 1 pkt 2, zawiera dane określone w § 3 ust. 1 oraz numer i datę 

wydania zezwolenia, o którym mowa w art. 1 ust. 1 oraz w art. 3e ust. 1 i 3 ustawy. 
3. Niezależnie od rejestru, dla każdego wpisu prowadzi się akta rejestrowe obejmujące dokumenty 

stanowiące podstawę wpisu oraz dotyczące postępowania rejestrowego. 

§ 4. W przypadkach, o których mowa w § 1 pkt 1, minister właściwy do spraw wewnętrznych 
informuje Ministra Obrony Narodowej o każdym przypadku nabycia lub objęcia przez cudzoziemca 
nieruchomości, udziałów lub akcji. 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  
 


