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11. 

Określeni e prac wyko-
W latach 

Inwestor, Wartość Zysk netto w zł 
nanych za granicą zleceniodawca wykonanych prac 

(data) (podpis przedstawiciela 
podmiotu gospodarczego) 

Uprzedza się o odpowiedzialności karnej z art. 247 § 1 oraz art. 267 Kodeksu karnego, a także art. 81 ustawy 
karnej skarbowej za podanie we wniosku nieprawdziwych danych i informacji. 

') Wypełn i a się w przypadku spółek praw a handlowego. 
") Zakreś li ć . 

"') Wskazać jakie . 
•••• ) Za kre ślić . 

""') Wskazać jaka . 

245 

OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

z dnia 8 maja 1996 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitęgo tekstu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. 

1. Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 15 marca 
1996 r. o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości 
przez cudzoziemców (Dz. U. Nr 45, poz. 198) ogłasza się 
w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity 
tekst ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nie
ruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 1933 r. Nr 24, 
poz. 202), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: 

1) ustawą z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności go
spodarczej z udziałem podmiotów zagranicznych 
(Dz. U. Nr 41, poz. 325), 

2) ustawą z dnia 8 listopada 1990 r. o zmianie ustawy 
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców 
(Dz. U. Nr 79, poz. 466), 

3) ustawą z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych 
strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600), 

4) ustawą z dnia 15 marca 1996 r. o zmianie ustawy 
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców 
(Dz. U. Nr 45, poz. 198) 

oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych 
przed dniem wydania jednolitego tekstu. 

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszcze
nia jednolity tekst ustawy nie obejmuje: 

1) art. 54 ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalno
ści gospodarczej z udziałem podmiotów zagranicz
nych (Dz. U. Nr 41, poz. 325), który stanowi: 
"Art. 54. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz

nia 1989 r."; 
2) art. 2 ustawy z dnia 8 listopada 1990 r. o zmianie 

ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzo
ziemców (Dz. U. Nr 79, poz. 466), który stanowi : 

"Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia."; 

3) art. 27 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o spe
cjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, 
poz. 600), który stanowi: 
"Art. 27. Ustawa wchodzi w życie po upływie 

30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem 
przepisu art. 15, który wchodzi w życie 
z dniem 1 stycznia 1995 r."; 

4) art. 2 i 4 ustawy z dnia 15 marca 1996 r. o zmianie 
ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzo
ziemców (Dz. U. Nr 45, poz. 198), które stanowią: 
"Art. 2. 1. Zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrz

nych na nabycie lub objęcie udziałów 
lub akcji w spółce handlowej będącej 
właścicielem lub wieczystym użytkowni
kiem nieruchomości , wydane przed 
dniem wejścia w życie ustawy, zachowu
ją ważność . 

2. Cudzoziemcy, którzy w dniu wejścia 
w życie ustawy są, bez zezwolenia Mini
stra Spraw Wewnętrznych , udziałowca
mi lub akcjonariuszami kontrolowanej 
spółki handlowej będącej właścicielem 
lub wieczystym użytkownikiem nieru
chomości, złożą, w terminie 1 roku od 
dnia wejścia w życie ustawy, wniosek 
o wydanie zezwolenia ." 

"Art. 4. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia " . 

Minister Spraw Wewnętrznych: Z. Siemiątkowski 
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Załącznik do obwieszczenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych z dnia 8 maja 
1996 r. (poz. 245) 

USTAWA 

z dnia 24 marca 1920 r. 

o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. 

Art. 1.1.1) Nabycie nieruchomości przez cudzoziem
ca wymaga zezwolenia. Zezwolenie wydawane jest 
przez Ministra Spraw Wewnętrznych, w drodze decyzji 
administracyjnej, za zgodą Ministra Obrony Narodo
wej, a w przypadku nieruchomości rolnych - również 
za zgodą Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościo
wej. 

1a.2) Odmowa wydania zezwolenia, o którym mo
wa w ust. 1, nie wymaga wyrażenia zgody przez Mini
stra Obrony Narodowej lub Ministra Rolnictwa i Go
spodarki Żywnościowej. 

2.3) Cudzoziemcem w rozumieniu ustawy jest: 

1) osoba fizyczna nie posiadająca obywatelstwa pol
skiego, 

2) osoba prawna mająca siedzibę za granicą, 

3)4) osoba prawna mająca siedzibę na terytorium Rze
czypospolitej Polskiej, kontrolowana bezpośrednio 
lub pośrednio przez osoby wymienione w pkt 1 i 2. 

3.3) W przypadku spółki handlowej za kontrolowa-
ną uważa się spółkę, w której osoby wymienione 
w ust. 2 pkt 1 i 2 posiadają, bezpośrednio lub pośred 
nio, co najmniej 50% kapitału zakładowego. 

4.5) Nabyciem nieruchomości w rozumieniu usta
wy jest nabycie prawa własności nieruchomości lub 
prawa użytkowania wieczystego, na podstawie każde
go zdarzenia prawnego. 

Art. 2.6)1 . Minister Spraw Wewnętrznych przed wy
daniem decyzji w sprawie zezwolenia może: 

1) zażądać przedstawienia dowodów i informacji nie
zbędnych do rozpatrzenia wniosku oraz do doko
nania sprawdzenia, o którym mowa w pkt 2, 

2) dokonać, także przy pomocy organów podległych 
właściwym ministrom, sprawdzenia, czy nabycie 

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 lit. a) ustawy 
z dnia 15 marca 1996 r. o zmianie ustawy o nabywaniu nie
ruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. Nr 45, poz. 198), 
która weszła w życie z dniem 4 maja 1996 r. 

2) Dodany przez art. 1 pkt 1 lit. b) ustawy wymienionej w przy
pisie 1. 

3) Dodany przez art. 46 pkt 1 lit. c) ustawy z dnia 23 grudnia 
1988 r. o działalności gospodarczej z udziałem podmiotów 
zagranicznych (Dz. U. Nr 41 , poz. 325), która weszła w życie 
z dniem 1 stycznia 1989 r. 

4) Zmieniony przez art. 1 pkt 1 lit. c) ustawy wymienionej 
w przypisie 1. 

5) Dodany przez art. 1 pkt 1 lit. d) ustawy wymienionej w przy
pisie 1. 

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 ustawy wymie
nionej w przypisie 1. 

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 zezwole
niu określić dla cudzoziemca zamierzającego nabyć 
nieruchomość specjalne warunki, od których spełnie
nia będzie uzależniona możliwość jej nabycia. 

Art. 3.6) 1. Zezwolenie powinno określać w szcze-
gólności: 

1) osobę nabywcy, 

2) przedmiot nabycia, 

3) specjalne warunki, o których mowa wart. 2 ust. 2. 

2. Zezwolenie jest ważne jeden rok od dnia wyda-
nia. 

Art. 3a.7 ) 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 zło
żenia wniosku przez stronę. 

Art. 3b.8 ) Postępowanie w sprawie wydania zezwo
lenia 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.8 ) Organ wydający decyzję lub postanowie
nie w postępowaniu toczącym się na podstawie prze
pisów ustawy może odstąpić od uzasadnienia faktycz
nego, jeżeli wymaga tego obronność lub bezpieczeń
stwo państwa. 

Art. 3d.8 ) 1. Cudzoziemiec zamierzający nabyć nie
ruchomość może ubiegać się o przyrzeczenie wydania 
zezwolenia, zwane dalej "promesą". Do promesy sto
suje się odpowiednio przepisy art. 1-3c. 

2. Promesa jest ważna 6 miesięcy od dnia wydania. 

3. Promesa może być wydana również na wniosek 
założycieli osoby prawnej, o której mowa wart. 1 ust. 2 
pkt 3. 

7) Dodany przez art. 21 ustawy z dnia 20 października 1994 r. 
o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, 
poz. 600), która weszła w życie z dniem 24 grudnia 1994 r. 

8) Dodany przez art. 1 pkt 3 ustawy wymienionej w przypi
sie 1. 






