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Wstęp
Regulacje ustawowego i umownego prawa pierwokupu nieruchomości są bardzo rozbudowane. Problematyka ta jest
przedmiotem unormowań wielu aktów prawnych rangi ustawowej. Stosowanie w praktyce przepisów dotyczących prawa
pierwokupu, których część jest rzadko stosowna, bywa trudne.
Książka dotyczy ustawowego i umownego prawa pierwokupu nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego gruntów,
udziałów w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu, udziałów/akcji spółek z o.o., akcyjnych, komandytowo-akcyjnych będących właścicielami nieruchomości rolnych /
prawa użytkowania wieczystego gruntów / gospodarstwa
rolnego oraz umów zmiany wspólnika, przystąpienia wspólnika do spółki osobowej będącej właścicielem nieruchomości
rolnych / prawa użytkowania wieczystego gruntów / gospodarstwa rolnego.
W rozdziale pierwszym przedstawiono procedurę zawierania umów dotyczących nieruchomości objętych prawem
pierwokupu, z uwzględnieniem specyfiki złożenia oświadczenia o wykonaniu prawa pierwokupu w przypadkach, gdy
uprawniony przebywa poza terytorium Polski, jest osobą małoletnią czy ubezwłasnowolnioną. Podmiotem uprawnionym,
któremu przysługuje dość szeroki zakres ustawowego prawa pierwokupu, jest gmina. W rozdziale pierwszym zostały
przedstawione zasady wykonania prawa pierwokupu przez
gminę w przypadkach, gdy organ stanowiący podjął uchwałę dotyczącą zasad zbywania/nabywania nieruchomości oraz
gdy przedmiotowej uchwały nie podjęto. Pozwoliło to uniknąć
niepotrzebnych powtórzeń dotyczących zasad wykonania prawa pierwokupu przez gminy. Drugim podmiotem, któremu
przysługuje na mocy wielu przepisów prawo pierwokupu, jest
Skarb Państwa. W przypadku Skarbu Państwa przysługujące
mu prawo pierwokupu wykonują różne podmioty – może to
być starosta czy KOWR. Z tego względu w pierwszym rozdziale nie przedstawiono zasad wykonania prawa pierwokupu przez podmioty działające na rzecz Skarbu Państwa, lecz
17
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uczyniono to przy każdej analizowanej regulacji dotyczącej
prawa pierwokupu przysługującego Skarbowi Państwa. Chcąc
zapewnić w miarę wyczerpującą analizę poszczególnych przepisów dotyczących prawa pierwokupu, dla ułatwienia Czytelnikowi, w ograniczonym zakresie posłużono się odesłaniami
do fragmentów wcześniej opisanych. Dotyczy to w szczególności definicji nieruchomości rolnych i leśnych, które mniej lub
bardziej szczegółowo były kilkakrotnie przedmiotem opisu.
Analiza szczegółowych przepisów dotyczących prawa pierwokupu została podzielona na dwa rozdziały: regulacje prawne, których naruszenie skutkuje bezwzględną nieważnością
zawartej umowy sprzedaży, oraz regulacje prawne, których naruszenie nie skutkuje nieważnością umowy sprzedaży. Książkę kończą rozdziały dotyczące zbiegu prawa pierwokupu oraz
opis dwóch nieobowiązujących ustaw zawierających historyczne uregulowania dotyczące prawa pierwokupu. W książce
uwzględniono stan prawny na 1.10.2017 r.

1

Ogólne zasady dotyczące
prawa pierwokupu

1.1. Procedura sprzedaży rzeczy lub praw objętych
prawem pierwokupu
Podstawowe przepisy dotyczące prawa pierwokupu zawarte
zostały w art. 596–602 k.c. Przepis 596 k.c. stanowi, że jeżeli
ustawa lub czynność prawna zastrzega dla jednej ze stron
pierwszeństwo kupna oznaczonej rzeczy na wypadek, gdyby
druga strona sprzedała rzecz osobie trzeciej (prawo pierwokupu), stosuje się w braku przepisów szczególnych przepisy
rozdziału IV księgi III k.c. Rzecz, której dotyczy prawo pierwokupu, może być sprzedana dowolnej osobie, o ile uprawniony
nie wykona prawa pierwokupu. Gdy uprawniony do prawa
pierwokupu nieruchomości złoży oświadczenie o jego wykonaniu, między zobowiązanym a uprawnionym do skutku
dochodzi, co do zasady, umowa sprzedaży tej samej treści co
umowa zawarta przez zobowiązanego z osobą trzecią (art. 600
§ 1 k.c.). Oświadczenie złożone w formie aktu notarialnego
przez uprawnionego do prawa pierwokupu nieruchomości
o jego wykonaniu ma skutki rozporządzające i nie ma potrzeby zawierania umowy przenoszącej własność nieruchomości1.
W przypadku złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia przez uprawnionego o wykonaniu prawa pierwokupu dotyczącego prawa użytkowania wieczystego gruntu, nie
następuje skutek rozporządzający, gdyż przeniesienie tego
prawa w drodze umowy wymaga wpisu w księdze wieczystej (art. 27 u.g.n.), tj. wpis do księgi wieczystej ma charakter
konstytutywny. W literaturze przedmiotu został wyrażony
również odmienny pogląd, który wskazuje, że uprawniony do
1
J. Górecki, Prawo pierwokupu. Komentarz do art. 596–602 k.c. i innych
przepisów regulujących prawo pierwokupu, Kraków 2002, s. 166; M. Safjan
[w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. K. Pietrzykowski, t. 2, Warszawa 2011,
s. 377; G. Matusik [w:] Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz,
red. S. Kalus, Warszawa 2012, s. 615, 658.
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prawa pierwokupu nieruchomości, poza złożeniem oświadczenia o wykonaniu tego prawa, powinien zawrzeć ze zobowiązanym dodatkowe porozumienie obejmujące ich bezwarunkową
zgodę na niezwłoczne przejście własności2. Pogląd ten jest jednak odosobniony i niesłuszny.
Sprzedaż rzeczy, której dotyczy prawo pierwokupu, dokonuje się w odmienny sposób niż rzeczy tym prawem nieobjętych. Zawierane są dwie umowy: zobowiązująca sprzedaży,
zwana również w praktyce notarialnej umową warunkową
sprzedaży, oraz przeniesienia własności w wykonaniu umowy
zobowiązującej sprzedaży. Zobowiązany z prawa pierwokupu
zawiera z osobą trzecią umowę sprzedaży pod warunkiem zawieszającym3 określonej nieruchomości / prawa użytkowania
wieczystego gruntu / ułamkowej części spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, w której zobowiązuje się zawrzeć
umowę przeniesienia własności na osobę trzecią, o ile uprawniony do prawa pierwokupu tego prawa nie wykona (art. 597
§ 1 k.c.). Po zawarciu umowy zobowiązującej sprzedaży zobowiązany z tytułu prawa pierwokupu powinien niezwłocznie
zawiadomić uprawnionego o treści umowy sprzedaży zawartej z osobą trzecią (art. 598 § 1 k.c.). W niektórych przypadkach
notariusz sporządzający zobowiązującą umowę sprzedaży jest
zobowiązany do zawiadomienia uprawnionego z prawa pierwokupu o treści umowy zobowiązującej, np. wójta (burmistrza,
prezydenta miasta) (art. 110 ust. 3 u.g.n.), tj. w praktyce notariusz
dostarcza bezpośrednio lub listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru wypis aktu notarialnego obejmującego
zobowiązującą umowę sprzedaży. Jest to najprostszy i najpełniejszy sposób zawiadomienia uprawnionego o treści umowy
zobowiązującej sprzedaży, gdyż uprawniony może zapoznać
się z całą treścią umowy zobowiązującej. Uprawniony może wykonać prawo pierwokupu w terminie miesiąca, gdy dotyczy ono
nieruchomości (art. 598 § 2 k.c., art. 110 ust. 2 u.g.n.), prawa użytkowania wieczystego gruntu, spółdzielczego własnościowego
K. Haładyj [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. K. Osajda, t. 2, Zobowiązania, Warszawa 2013, s. 1145.
3
J. Skąpski [w:] System Prawa Cywilnego, t. 3, cz. 2, Prawo zobowiązań
– część szczegółowa, red. S. Grzybowski, Ossolineum 1976, s. 172.
2
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prawa do lokalu, a w zakresie dotyczącym rzeczy ruchomych
– w terminie tygodnia od otrzymania zawiadomienia o sprzedaży, chyba że zostały zastrzeżone inne terminy (art. 598 § 2 k.c.).
W literaturze przedmiotu wyrażony został pogląd, że terminy
określone w art. 598 § 2 k.c. są terminami zawitymi4 i nie podlegają przywróceniu. Przepis art. 598 § 2 in fine k.c. wskazuje,
że jest on ius dispositivum i w literaturze przedmiotu wyrażony
został odmienny pogląd, tj. że strony mogą swobodnie ustalić terminy na wykonanie prawa pierwokupu5. Trudno jednak
przyjąć, że strony umowy zobowiązującej sprzedaży mogą
terminy określone w art. 598 § 2 k.c. skrócić, gdyż byłoby to
utrudnianie uprawnionemu wykonania prawa pierwokupu.
Terminy określone w art. 598 § 2 k.c. mogą zostać wydłużone
przez strony umowy zobowiązującej sprzedaży. Dotyczy to
również przypadków prawa pierwokupu uregulowanego w innych przepisach, do którego stosuje się odpowiednio przepisy
art. 596–602 k.c., np. do prawa pierwokupu uregulowanego
w art. 172 ust. 6 u.s.m. Jeżeli z przepisów szczególnych wynikają inne terminy na wykonanie prawa pierwokupu, to mają one
zastosowanie przed regulacjami określonymi w art. 598 § 2 k.c.
Dotyczy to np. uprawnienia do wykonania prawa pierwokupu przez zarządzającego portem lub SP w terminie 6 miesięcy
na podstawie art. 4 ust. 5 u.p.p.m. Termin określony w art. 4
ust. 5 u.p.p.m. jest terminem zawitym i nie może być zmieniony
w umowie zobowiązującej sprzedaży.
Bieg miesięcznego terminu (gdy strony nie dokonały jego
wydłużenia) na złożenie oświadczenia o wykonaniu ustawowego prawa pierwokupu może jednak ulec zawieszeniu (nie
biegnie) w sytuacji konieczności uzyskania zgody sądu rodzinnego i opiekuńczego przez przedstawicieli ustawowych
małoletniego dziecka na złożenie oświadczenia na wykonanie
prawa pierwokupu dotyczącego np. udziału w spółdzielczym
własnościowym prawie do lokalu. Pogląd ten został wyrażony
w orzecznictwie Sądu Najwyższego w zakresie dotyczącym zawieszenia biegu zawitego terminu 6 miesięcy na złożenie przez
4
5

s. 369.

J. Skąpski [w:] System Prawa Cywilnego, t. 3, cz. 2, s. 171.
M. Safjan [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. K. Pietrzykowski, t. 2,
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Wojciech Gonet – profesor nadzwyczajny doktor habilitowany nauk prawnych;
w latach 2010–2012 odbył aplikację notarialną, od 2013 r. asesor notarialny, powołany
na notariusza w Piasecznie w 2014 r.; autor ponad 90 publikacji naukowych, w tym
książek: Reprezentacja stron umów w obrocie nieruchomościami (2014), Komentarz do
ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (2012),
a także trzech monografii i wielu artykułów naukowych.
Problematyka prawa pierwokupu nieruchomości jest bardzo rozbudowana – została
uregulowana w ponad 20 aktach prawnych. Stosowanie przepisów dotyczących prawa
pierwokupu w praktyce jest dość trudne ze względu na złożoność regulacji. Nie ułatwia
stosowania przepisów prawa o pierwokupie posługiwanie się orzecznictwem sądów,
gdyż bywa ono rozbieżne.
W publikacji zostały w przystępny i praktyczny sposób omówione regulacje m.in.:
– prawa pierwokupu nieruchomości rolnych, leśnych,
– prawa użytkowania wieczystego gruntu,
– spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
– akcji/udziałów spółek kapitałowych będących właścicielami nieruchomości rolnych.
Autor analizuje również zasady zawierania umów sprzedaży nieruchomości, których
dotyczy prawo pierwokupu, a zwłaszcza problem możliwości objęcia jednym aktem
notarialnym zobowiązującej umowy sprzedaży, oświadczenia o niewykonaniu prawa
pierwokupu i przeniesienia własności nieruchomości. Szczegółowo zostały omówione
zasady złożenia oświadczenia o wykonaniu prawa pierwokupu przez gminę oraz osoby
uprawnione przebywające poza granicami Polski.
Opracowanie jest przeznaczone dla notariuszy, aplikantów notarialnych, sędziów, referendarzy sądowych, jak również: pracowników gmin, Krajowego Ośrodka Wsparcia
Rolniczego, Lasów Państwowych – zajmujących się wykonywaniem prawa pierwokupu.
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