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Ustawa
z dnia 23 kwietnia 1964 r.

Kodeks cywilny1 
(tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 459;

zm.: Dz.U. z 2017 r. poz. 933, poz. 1132)

(wyciąg)

KSIĘGA PIERWSZA
CZĘŚĆ OGÓLNA

(...)

Tytuł III
Mienie

(...)

Rodzaje nieruchomości

Art. 46. § 1. Nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące od-
rębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem zwią-

1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji transpozycji dyrektywy 2000/31/WE Par-
lamentu Europejskiego i Rady z 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług 
społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrz-
nego (dyrektywa o handlu elektronicznym) (Dz.Urz. WE L 178 z 17.07.2000, str. 1; Dz.Urz. UE Polskie 
wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 25, str. 399).
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Kodeks cywilny

zane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią 
odrębny od gruntu przedmiot własności.

§ 2. Prowadzenie ksiąg wieczystych regulują odrębne przepisy.

Nieruchomości rolne

Art. 461. 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.

Czêśæ sk³adowa rzeczy

Art. 47. § 1. Część składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem wła-
sności i innych praw rzeczowych.

§ 2. Częścią składową rzeczy jest wszystko, co nie może być od niej odłączone 
bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmia-
ny przedmiotu odłączonego.

§ 3. Przedmioty połączone z rzeczą tylko dla przemijającego użytku nie stano-
wią jej części składowych.

Superficies solo cedit

Art. 48. Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, do części skła-
dowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z grun-
tem związane, jak również drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania.

W³asnośæ urz¹dzeñ przesy³owych

Art. 49. § 1. Urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania pły-
nów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne nie należą do 
części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa.

§ 2. Osoba, która poniosła koszty budowy urządzeń, o których mowa w § 1, 
i jest ich właścicielem, może żądać, aby przedsiębiorca, który przyłączył urządze-
nia do swojej sieci, nabył ich własność za odpowiednim wynagrodzeniem, chyba 
że w umowie strony postanowiły inaczej. Z żądaniem przeniesienia własności tych 
urządzeń może wystąpić także przedsiębiorca.

Prawa zwi¹zane z w³asności¹ nieruchomości 
jako jej czêści sk³adowe

Art. 50. Za części składowe nieruchomości uważa się także prawa związane 
z jej własnością.

(...)

Art. 461–50
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KSIĘGA DRUGA
WŁASNOŚĆ I INNE PRAWA RZECZOWE

(...)

Tytuł II
Użytkowanie wieczyste

Rodzaje gruntów oddawane w u¿ytkowanie wieczyste

Art. 232. § 1. Grunty stanowiące własność Skarbu Państwa a położone w gra-
nicach administracyjnych miast oraz grunty Skarbu Państwa położone poza tymi 
granicami, lecz włączone do planu zagospodarowania przestrzennego miasta i prze-
kazane do realizacji zadań jego gospodarki, a także grunty stanowiące własność jed-
nostek samorządu terytorialnego lub ich związków, mogą być oddawane w użytko-
wanie wieczyste osobom fizycznym, i osobom prawnym.

§ 2. W wypadkach przewidzianych w przepisach szczególnych przedmiotem 
użytkowania wieczystego mogą być także inne grunty Skarbu Państwa, jednostek 
samorządu terytorialnego lub ich związków.

Granice korzystania z gruntu i rozporz¹dzania prawem 
przez u¿ytkownika wieczystego

Art. 233. W granicach, okreś lonych przez ustawy i zasady współżycia społecz-
nego oraz przez umowę o oddanie gruntu Skarbu Państwa lub gruntu należącego 
do jednostek samorządu terytorialnego bądź ich związków w użytkowanie wieczy-
ste, użytkownik może korzystać z gruntu z wyłączeniem innych osób. W tych sa-
mych granicach użytkownik wieczysty może swoim prawem rozporządzać.

Zasady oddawania gruntów w u¿ytkowanie wieczyste

Art. 234. Do oddania gruntu Skarbu Państwa lub gruntu należącego do jedno-
stek samorządu terytorialnego bądź ich związków w użytkowanie wieczyste stosuje 
się odpowiednio przepisy o przeniesieniu własności nieruchomości.

W³asnośæ budynków i urz¹dzeñ wzniesionych 
przez u¿ytkownika wieczystego

Art. 235. § 1. Budynki i inne urządzenia wzniesione na gruncie Skarbu Pań-
stwa lub gruncie należącym do jednostek samorządu terytorialnego bądź ich związ-
ków przez wieczystego użytkownika stanowią jego własność. To samo dotyczy bu-
dynków i innych urządzeń, które wieczysty użytkownik nabył zgodnie z właściwy-
mi przepisami przy zawarciu umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste.

Art. 232–235
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