
Zasiedzenie jako sposób uregulowania własności nieruchomości

Bardzo często zdarza się w naszej kancelarii  sytuacja,  że przychodzi klient i prosi o
pomoc  prawną  w  sprawie  nieruchomości  o  nieuregulowanym  stanie  prawnym.  W
praktyce wygląda to tak, że dana nieruchomość znajduje się w posiadaniu klienta bądź
jego  poprzedników  prawnych  (np.  rodziców,  dziadków)  od  dziesięcioleci,  a  nie
posiadają oni stosownego dokumentu własności na tę nieruchomość. Oznacza to, że w
dokumentach dotyczących  nieruchomości  obecni  posiadacze  występują  jedynie  jako
władający  lub  posiadacze  samoistni,  a  czasami  nie  występują  w  ogóle,  natomiast
formalnie prawo własności przysługuje komuś innemu, nierzadko już nieżyjącemu. Jak
do tego doszło? Najczęściej w ten sposób, że klient lub jego poprzednicy prawni kupili
nieruchomość  bez  zachowania  formy aktu notarialnego.  To oznacza,  że  sami  spisali
umowę  kupna  –  sprzedaży,  zapłacili  ustaloną  kwotę,  natomiast  nie  udali  się  do
notariusza  celem  sporządzenia  umowy  w  formie  aktu  notarialnego.  Taka  umowa
sporządzona  „na  stole”  nie  jest  ważna  w  świetle  prawa.  Jednym  z  wyjść  w  takiej
sytuacji jest zasiedzenie nieruchomości, które reguluje Kodeks cywilny w art. 172 – 176. 

Do nabycia własności przez zasiedzenie dochodzi na skutek upływu czasu. Aby jednak
można było stwierdzić, iż doszło do zasiedzenia należy spełnić łącznie dwie przesłanki.

Po pierwsze jak już na początku wskazano - istotny jest upływ czasu. I tak posiadacz
nieruchomości nie będący jej formalnym właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada
nieruchomość  nieprzerwanie  od  lat  dwudziestu  jako  posiadacz  samoistny.  Jeżeli
posiadacz  był  w  złej  wierze,  to  nabywa  własność  nieruchomości  po  upływie  lat
trzydziestu.  Zgodnie  z  orzecznictwem  Sądu  Najwyższego,  dobra  wiara  polega  na
usprawiedliwionym w danych okolicznościach przekonaniu posiadacza, że przysługuje
mu prawo własności. Nie jest jednak w dobrej wierze posiadacz samoistny, który nabył
posiadanie  nieruchomości  na  podstawie  umowy  mającej  na  celu  przeniesienie
własności, zawartej bez zachowania formy aktu notarialnego (czyli sytuacja omówiona
na wstępie), bowiem zdaje sobie on sprawę z tego, że nie nabywa prawa własności.

Do 1 października 1992 r. obwiązywał natomiast przepis przewidujący krótszy okres
zasiedzenia: 20 – letni w złej wierze i 10-letni w dobrej wierze. 

Drugą przesłanką niezbędną do nabycia prawa własności  jest  fakt posiadania danej
nieruchomości  w  sposób  samoistny.  Zgodnie  z  art.  336  Kodeksu  Cywilnego,
posiadaczem samoistnym rzeczy jest ten, kto postępuje z rzeczą jak właściciel. Mają o
tym świadczyć okoliczności faktyczne, z których można wnioskować iż posiadacz ma
wolę  wykonywania  prawa  własności  i  je  wykonuje.  W  praktyce  chodzi  tu  o  takie
okoliczności  jak:  zbudowanie  domu  na  tej  nieruchomości,  płacenie  podatku  i
uiszczanie  wszelkich  innych  opłat  eksploatacyjnych  z  nią  związanych,  uprawianie
nieruchomości rolnej, fakt zameldowania i zamieszkiwania w niej, itp. Aby doszło do
nabycia rzeczy przez zasiedzenie, posiadanie samoistne powinno trwać nieprzerwanie
przez określony wyżej czas (w większości przypadków 30 lat). Posiadanie samoistne
musi mieć charakter jednocześnie posiadania ciągłego. 

Gdy podczas biegu zasiedzenia nastąpiło przeniesienie posiadania, obecny posiadacz
może doliczyć do czasu, przez który sam posiada, czas posiadania swego poprzednika.
Jeżeli zatem wcześniej nieruchomość posiadali rodzice obecnego posiadacza, a później



on sam, można czas posiadania doliczyć, aby wyniósł przynajmniej 30 lat. Następstwo
to obejmuje wszystkich poprzedników będących posiadaczami samoistnymi. 

Jeżeli  wszystkie  przesłanki  zasiedzenia,  o  których  była  mowa  powyżej  zostały
spełnione,  osoba,  która  co  do  zasady  nabyła  własność  w drodze  zasiedzenia,  może
żądać potwierdzenia powyższego w drodze orzeczenia sądowego.  Orzeczenie to jest
dowodem  nabycia  własności  nieruchomości  przez  zasiedzenie  i  stanowi  podstawę
wpisu prawa własności do księgi wieczystej. 

Składając wniosek o stwierdzenie zasiedzenia należy dołączyć do niego odpis z księgi
wieczystej  (jeżeli  nieruchomość  taką  posiada  -  do  uzyskania  w  wydziale  ksiąg
wieczystych właściwego sądu) oraz wypis z ewidencji gruntów i mapę nieruchomości
(dokumenty  wyda  właściwy  wydział  geodezji  starostwa).  W  samym  wniosku
wnioskodawca powinien wskazać na okoliczność upływu odpowiedniego okresu czasu
(10/20 lat jeżeli czas zasiedzenia upływa do 1 października 1990 r., 20/30 lat po tej dacie),
opisać  wszelkie  okoliczności  świadczące  o  tym,  iż  władał  daną  nieruchomością  jak
właściciel,  powołać  świadków  na  tę  okoliczność,  dołączyć  wszelkie  dokumenty
świadczące  o  powyższym  (nieformalna  umowa  kupna  –  sprzedaży  nieruchomości,
jeżeli się zachowała,  dowody opłaty podatku). 

Wnioskodawca  powinien  też  wskazać  we  wniosku  zainteresowanych  sprawą,  czyli
osoby widniejące w dokumentach dotyczących nieruchomości jako właściciele lub ich
spadkobierców, ponadto właścicieli gruntów położonych w bezpośrednim sąsiedztwie
zasiadywanej  nieruchomości,  a  także  swoje  rodzeństwo,  jeżeli  przedmiotem
zasiedzenia jest nieruchomość przejęta w posiadanie po rodzicach. W sporadycznych
przypadkach  orzeczenie  o  zasiedzeniu  nieruchomości  może  zapaść  dopiero  po
wezwaniu potencjalnych zainteresowanych sprawą przez ogłoszenie w prasie – o tym
decyduje sąd.

Od wniosku o stwierdzenie nabycia własności  nieruchomości  przez zasiedzenie sąd
pobiera  opłatę  stałą  w  wysokości  2.000  zł.  Istnieje  możliwość  ubiegania  się  o
zwolnienie od tej opłaty w całości lub w części, ale w ściśle określonych warunkach,
zależnych od sytuacji materialnej wnioskodawcy. 

Należy ponadto  pamiętać,  że  po  nabyciu nieruchomości  przez zasiedzenie  powstaje
obowiązek  podatkowy.  Obliguje  to  do  złożenia  w  urzędzie  skarbowym  zeznania
podatkowego o nabyciu rzeczy na druku SD-3 i uiszczenia podatku w wysokości 7%
wartości nieruchomości. 

Jak widać są sposoby, aby uregulować własność nieruchomości, którą się włada i warto
o to zadbać. Czy istnieją przesłanki do zasiedzenia, pomoże Państwu ustalić prawnik,
bo każda sytuacja jest inna. 
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