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Wprowadzenie

Zauważalny wzrost obecności obcokrajowców w naszym otoczeniu może 
wiązać się w bliższej lub dalszej przyszłości z chęcią nabycia przez nich nierucho-
mości w Polsce. Celem artykułu jest analiza zmian w poziomie nabywania nieru-
chomości przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w latach 
2007-2011 oraz próba określenia przyczyn zachodzących trendów. Wykorzystano 
w tym celu dane publikowane w corocznych sprawozdaniach ministra spraw we-
wnętrznych z realizacji ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. 
Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jest aktem prawnym 
o typowo reglamentacyjnym charakterze, mającym na celu ochronę przed moż-
liwością niekontrolowanego wykupu, głównie ziemi, przez obcokrajowców1. Ma 
ona tym samym istotne znaczenie gospodarcze. Z jednej strony bowiem wprowa-
dzane są liberalne przepisy w zakresie możliwości inwestowania w Polsce przez 
zagraniczne podmioty gospodarcze, natomiast z drugiej strony ustawa zawiera 
określone ograniczenia w zakresie nabywania nieruchomości (w tym gruntów), 
które w wielu przypadkach mogą stanowić podstawę działalności gospodarczej.

Zasadniczy cel artykułu wymusza jedynie skrótowe potraktowanie takich 
zagadnień, jak zakres podmiotowy ustawy o nabywaniu nieruchomości przez 
cudzoziemców, czyli zagadnienia statusu cudzoziemca funkcjonujące w obo-
wiązującym stanie prawnym, pojęcie własności i użytkowania wieczystego nieru-
chomości, zdarzenia i czynności cywilnoprawnych powodujących nabycie nieru-
chomości przez cudzoziemców, nabywanie udziałów lub akcji spółek handlowych 

1 Ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Dz.U. 
z 2004 r., nr 167, poz. 1758 z późn. zm.; Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach. 
Dz.U. z 2011 r., nr 264, poz. 1573 z późn. zm., art. 2.
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będących właścicielami bądź użytkownikami wieczystymi nieruchomości na te-
rytorium Polski oraz przywileje, jakie płyną z uregulowań ustawowych dla pew-
nych grup cudzoziemców2. Zaledwie zasygnalizowane zostaną funkcje oraz istota 
zezwolenia lub promesy na nabycie nieruchomości jako decyzji administracyjnej, 
a także warunki, jakie musi spełniać wniosek o udzielenie zezwolenia na nabywa-
nie nieruchomości przez cudzoziemców. 

W ustawie o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców nie zdefiniowa-
no pojęcia nieruchomości, dlatego rozumiana ona będzie zgodnie z ogólnie obo-
wiązującymi przepisami prawa3.

1. Status cudzoziemca w świetle ustawy o nabywaniu 
nieruchomości przez cudzoziemców 

Treść pojęcia „cudzoziemiec” nie jest jednakowa; również poszczególne 
akty prawne posługują się odmiennymi terminami: cudzoziemiec, nierezydent 
czy podmiot zagraniczny. Wynika to z faktu, że cudzoziemskość danego podmio-
tu jest oceniana na podstawie różnych kryteriów. Jednak najczęściej ustawodaw-
ca, definiując pojęcie cudzoziemca, odwołuje się do kryterium obywatelstwa4. 
Zgodnie z ustawą o cudzoziemcach5, cudzoziemcem jest każdy, kto nie posia-
da obywatelstwa polskiego. Ustawa ta reguluje sytuację prawną cudzoziemców 
w Polsce w sposób szeroki i pełny, a co za tym idzie, należałoby definicję cudzo-
ziemca ujętą w tej ustawie traktować jako definicję podstawową, mającą uniwer-
salny charakter6. Definicja ta nie znajduje jednakże zastosowania do określenia 
zagranicznej osoby prawnej, bowiem reguluje ona jedynie zagadnienia dotyczące 
osób fizycznych. Za osobę prawną będącą cudzoziemcem należy uznać podmiot 
posiadający siedzibę za granicą. 

2 J. Kawecka-Pysz: Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców. Kraków 2004, s. 42; F. Har-
twich: Nabywanie nieruchomości w Polsce przez cudzoziemców. Bydgoszcz 2010, s. 30.

3 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Dz.U. z 1964 r., nr 16, poz. 93 z późn. zm.; 
Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. Dz.U. z 2000 r., nr 80, poz. 903 z późn. zm., 
art. 2, art. 46; Nieruchomości w Polsce: pośrednictwo i zarządzanie. Red. W.J. Brzeski, D. Ci-
choń, K. Jurek, B. Rogatko. Warszawa-Kraków 2007, s. 48; R. Niemczyk: Gospodarka i obrót 
nieruchomościami. Warszawa 2009, s. 14; E. Kucharska-Stasiak: Nieruchomość w gospodarce 
rynkowej. Warszawa 2006, s. 15; S. Rudnicki: Własność nieruchomości. Warszawa 2007, s. 76.

4 J. Kawecka-Pysz: Op. cit., s. 42.
5 Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach. Dz.U. z 2011 r., nr 264, poz. 1573 z późn. 

zm., art. 2.
6 J. Kawecka-Pysz: Op. cit., s. 45.
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Zgodnie z ostatnią nowelizacją ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cu-
dzoziemców, cudzoziemcem jest7:

osoba fizyczna, która nie posiada obywatelstwa polskiego, –
osoba prawna mająca siedzibę poza granicami RP, –
utworzona zgodnie z ustawodawstwem państw obcych i niemająca osobowo- –
ści prawnej, a mająca siedzibę za granicą spółka osób fizycznych bez obywa-
telstwa polskiego lub osób prawnych z siedzibami za granicą,
osoba prawna i spółka handlowa, która nie ma osobowości prawnej, posia- –
da siedzibę na terytorium RP i jest kontrolowana bezpośrednio lub pośrednio 
przez osoby lub spółki wcześniej wymienione8.
Oznacza to, że cudzoziemcami są osoby fizyczne posiadające obywatelstwo 

państwa obcego (obywatele państw obcych), lecz pod warunkiem, że nie legity-
mują się równocześnie obywatelstwem polskim, ponieważ zgodnie z prawem pol-
skim obywatel polski nie może być równocześnie uznawany za obywatela innego 
państwa9, a co za tym idzie, osoba fizyczna będąca obywatelem państwa obcego, 
a jednocześnie posiadająca obywatelstwo polskie, nie jest cudzoziemcem. Cudzo-
ziemcami są również osoby fizyczne nieposiadające obywatelstwa żadnego pań-
stwa, czyli apatrydzi (bezpaństwowcy) oraz osoby fizyczne, których obywatel-
stwa nie można ustalić.

Do tej grupy należy również zaliczyć byłych polskich obywateli, czyli oso-
by fizyczne, które na mocy istniejących przepisów zrzekły się obywatelstwa10. 

7 Ustawa o nabywaniu nieruchomości, op. cit., art. 1, ust. 2.
8 Problematyka obecności cudzoziemców w polskim życiu gospodarczym poruszana jest m.in. 

w ustawie z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej. Dz.U. z 1999 r., nr 101, 
poz. 1178, art. 4 oraz art. 6. Ustawa uchylona 21 sierpnia 2004 r.; ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. 
o swobodzie działalności gospodarczej. Dz.U. z 2010 r., nr 220, poz. 1447 z późn. zm., art. 5; 
ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Dz.U. 
z 2008 r., nr 69, poz. 415 z późn. zm., art. 2 ust. 1 pkt 7. Różnorodność przykładowo przedsta-
wionych definicji świadczy o tym, że nie można skonstruować uniwersalnej definicji cudzoziem-
ca dla potrzeb całego systemu prawnego. Podstawy prawne kształtujące sytuację cudzoziemca 
w Polsce – jako że należą do różnych dziedzin prawa – nie tworzą też spójnego układu. Tak więc 
na prawo o cudzoziemcach składają się przepisy prawne o bardzo różnej treści merytorycznej 
i należące do dziedzin prawa posługujących się odmienną metodą regulacji. Por. J. Jagielski: 
Status prawny cudzoziemca w Polsce. Warszawa 1997, s. 11.

9 Ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim. Dz.U. z 2000 r., nr 28, poz. 353 z późn. 
zm., art. 2. Ustawa uchylona 15 sierpnia 2012 r. Obecne brzmienie art. 3: „Obywatel polski posia-
dający równocześnie obywatelstwo innego państwa ma wobec RP takie same prawa i obowiązki 
jak osoba posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie”. Dz.U. z 2012 r., poz. 161.

10 Utrata obywatelstwa polskiego. Obywatel polski, który zrzeka się obywatelstwa polskiego, traci 
obywatelstwo polskie po uzyskaniu zgody Prezydenta RP na zrzeczenie się obywatelstwa pol-
skiego. Ustawa o obywatelstwie polskim, art. 46. Por. I. Wereśniak-Masri: Nabywanie nierucho-
mości przez cudzoziemców w Polsce. Komentarz. Warszawa 2011, s. 17.
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Od momentu zrzeczenia się polskiego obywatelstwa osoby te są uważane za cu-
dzoziemców.

2. cudzoziemiec jako osoba prawna oraz nieposiadająca 
osobowości prawnej spółka mająca siedzibę za granicą

W myśl ustawy status cudzoziemca mają wszelkie osoby prawne prawa ob-
cego11. Podmiotowy zakres ujęty w ustawie obejmuje nie tylko spółki handlowe 
posiadające osobowość prawną, lecz także spółdzielnie, stowarzyszenia, funda-
cje, Kościoły i związki wyznaniowe. Jest to jednak uzależnione od prawa państwa 
siedziby regulującego kwestie posiadania bądź braku osobowości prawnej12. 

W przypadku postępowania o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomo-
ści osobie prawnej mającej siedzibę za granicą czynności ustalające należy roz-
począć od zlokalizowania siedziby tego podmiotu, bowiem tylko wtedy (przy za-
stosowaniu prawa tego państwa) możliwe będzie stwierdzenie, czy podmiot ten 
jest osobą prawną13. Skoro zgodnie z obowiązującą w Polsce normą status osoby 
prawnej oceniany jest wedle prawa jej siedziby, a położenie siedziby przesądza 
o uznaniu danego podmiotu za cudzoziemca w rozumieniu przepisów wewnętrz-
nych, należy uznać, że kryterium to jest analogiczne do kryterium obywatelstwa, 
wedle którego ustawa definiuje cudzoziemskość osób fizycznych14. 

O statusie cudzoziemca w przypadku spółek prawa obcego, które nie posia-
dają osobowości prawnej, przesądza fakt, że udziałowcami spółki są cudzoziem-
cy (osoby fizyczne nieposiadające polskiego obywatelstwa bądź osoby prawne 
z siedzibą za granicą)15. Rozszerzenie definicji cudzoziemca o tę kategorię pod-
miotów było konieczne dla zapewnienia jednakowej sytuacji wszystkim podmio-
tom zagranicznym posiadającym zdolność nabywania praw, a tym samym nieru-
chomości na terenie RP16.

W tym miejscu należy również wspomnieć o innych podmiotach z siedzibą 
za granicą, które nie posiadają osobowości prawnej, ale również nie są spółkami, 

11 Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców – aspekty prawne i negocjacyjne. Red. C. Her-
ma. Warszawa 2002, s. 24.

12 I. Wereśniak-Masri: Op. cit., s. 21.
13 Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe. Dz.U. z 2011 r., nr 80, poz. 432, 

art. 17, ust. 1. Osoba prawna podlega prawu państwa, w którym ma siedzibę.
14 J. Kawecka-Pysz: Op. cit., s. 49.
15 Nabywanie nieruchomości…, op. cit., s. 25.
16 J. Kawecka-Pysz: Op. cit., s. 49.
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jednak zgodnie z prawem obcym mają zdolność prawną i mogą nabywać nieru-
chomości. Są to różnego rodzaju podmioty zorganizowane (zrzeszenia, fundu-
sze), w stosunku do których przepisy ustawy o nabywaniu nieruchomości przez 
cudzoziemców należy stosować w drodze analogii17.

3. cudzoziemiec jako osoba prawna i spółka handlowa 
nieposiadająca osobowości prawnej mająca siedzibę na 
terytorium rp

Ostatnią grupą cudzoziemców, jaką wymienia ustawa, są kontrolowane oso-
by prawne oraz spółki handlowe nieposiadające osobowości prawnej, mające sie-
dzibę na terytorium RP. Wynika z tego, że statusem cudzoziemca posługują się 
osoby prawne prawa polskiego, w tym spółki kapitałowe, jak również spółki oso-
bowe prawa polskiego, o ile są kontrolowane bezpośrednio lub pośrednio przez 
osoby fizyczne nieposiadające obywatelstwa polskiego, osoby prawne z siedzibą 
za granicą oraz nieposiadające osobowości prawnej spółki z siedzibą za granicą. 

W tym przypadku cudzoziemskość osoby prawnej prawa polskiego, w tym 
spółek kapitałowych oraz spółek handlowych prawa polskiego, rozstrzyga kryte-
rium kontrolowania. Ustawodawca sprecyzował kryterium kontroli w odniesieniu 
do spółek handlowych18, lecz kwestia kontrolowania innych osób prawnych pozo-
staje otwarta i wymaga każdorazowo analizy statusu prawnego takiej osoby19.

Ocena, czy dana spółka uznana zostanie za kontrolowaną, a tym samym bę-
dzie podlegała przepisom ustawy, należy do organu wydającego zezwolenie na 
nabycie nieruchomości. Musi on dokonać przeglądu wielu okoliczności doty-
czących samej działalności spółki i faktycznego jej funkcjonowania. Dodatko-
wo trzeba wspomnieć, że do zakwalifikowania danej spółki jako kontrolowanej 
konieczna będzie, w niektórych przypadkach, ocena obcego prawa, czyli prawa, 
według którego spółka została powołana i w oparciu o które działa spółka domi-
nująca20. Za cudzoziemca będą uważane również wszystkie spółki przez nią kon-

17 I. Wereśniak-Masri: Op. cit., s. 22.
18 W przypadku spółki handlowej za kontrolowaną uważa się spółkę, w której cudzoziemiec lub 

cudzoziemcy dysponują bezpośrednio lub pośrednio powyżej 50% głosów na zgromadzeniu 
wspólników lub na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie 
porozumień z innymi osobami. Ustawa o nabywaniu nieruchomości…, op. cit., art. 1, ust. 3.

19 Nabywanie nieruchomości…, op. cit., s. 25.
20 J. Kawecka-Pysz: Op. cit., s. 52.
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trolowane i również wobec nich będą stosowane wszystkie przepisy ustawy o na-
bywaniu nieruchomości przez cudzoziemców21.

4. nabywanie nieruchomości oraz akcji lub udziałów przez 
cudzoziemców

Za najczęstszy sposób nabywania nieruchomości przez cudzoziemców na-
leży uznać „nabycie nieruchomości na podstawie umowy”, czyli w wyniku dwu-
stronnej czynności prawnej, jaką jest zawarcie umowy22. Do dwustronnych czyn-
ności prawnych, na podstawie których następuje przeniesienie prawa własności 
nieruchomości, zaliczamy23: umowę sprzedaży, umowę zamiany, umowę daro-
wizny, umowę dożywocia, umowę zawartą w celu wykonania zapisu testamen-
towego, polecenie testamentowe, umowę w związku z budową nieruchomości na 
cudzym gruncie, umowę wniesienia aportu do spółki przez udziałowców, umo-
wę przeniesienia własności domu jednorodzinnego na rzecz członka spółdzielni 
mieszkaniowej.

Do zawarcia takich umów wymagane jest złożenie oświadczenia woli za-
równo przez nabywającego nieruchomość – w tym przypadku cudzoziemca – jak 
również przez zbywcę nieruchomości. Aby zawarta umowa rzeczowa, czyli umo-
wa rozporządzająca przeniesienie własności nieruchomości, była obowiązująca, 
cudzoziemiec, w momencie jej podpisania, musi posiadać zezwolenie. W innym 
przypadku czynność taką uważa się za nieważną (chyba że nabycie nieruchomo-
ści następuje z uwzględnieniem wyłączenia bądź zwolnienia z obowiązków wyni-
kających z ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców). Podpisanie 
ostatecznej umowy rzeczowej powinno nastąpić na terenie naszego kraju w obec-
ności notariusza bądź, jeśli okoliczności wymagają podpisania umowy rozpo-
rządzającej również poza granicami Polski, umowa taka musi zostać uwierzytel-
niona przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne bądź urząd konsularny24. 
Cudzoziemiec może nabyć nieruchomość położoną na terenie Polski na podsta-
wie konstytutywnego orzeczenia sądowego25 lub na podstawie decyzji admini-
stracyjnej. Z taką sytuacją mamy do czynienia, gdy cudzoziemiec będący użyt-
21 J.J. Skoczylas, E. Szlęzak: Cywilnoprawny obrót nieruchomościami przez cudzoziemców. War-

szawa 2010, s. 45.
22 J. Ignatowicz: Op. cit., s. 82.
23 F. Hartwich: Op. cit., s. 70.
24 J.J. Skoczylas, E. Szlęzak: Op. cit., s. 175.
25 J. Kawecka-Pysz: Op. cit., s. 55.
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kownikiem wieczystym nieruchomości położonej na terytorium Polski zwróci się 
do organu administracyjnego z wnioskiem o przekształcenie prawa użytkowania 
wieczystego w prawo własności do nieruchomości. 

Nabycie może też nastąpić z mocy prawa. Oznacza to zaistnienie takiej sy-
tuacji faktycznej, z którą norma prawna wiąże przejście prawa własności nieru-
chomości z mocy samego prawa. Poza nabywaniem nieruchomości przez cudzo-
ziemców w drodze czynności prawnych pomiędzy żyjącymi, ustawa o nabywaniu 
nieruchomości daje możliwość nabycia nieruchomości w drodze czynności praw-
nych na wypadek śmierci. Przykładem takiego nabycia jest nabycie w drodze 
dziedziczenia zarówno ustawowego, jak i testamentowego.

Innym przykładem nabycia nieruchomości z mocy prawa jest nabycie w ra-
mach włączenia nieruchomości do majątku wspólnego małżonków, czyli cudzo-
ziemiec nabywa nieruchomość z mocy ustawy w sytuacji, gdy nabywcą nieru-
chomości jest jego małżonek posiadający obywatelstwo polskie, a nieruchomość 
będzie stanowić majątek wspólny małżonków. Nabyciem z mocy prawa będzie 
również nabycie własności nieruchomości przez zasiedzenie, czyli z chwilą, gdy 
posiadacz samoistny nieruchomości nabywa własność tej nieruchomości z mocy 
prawa po upływie czasu określonego w ustawie26. Innym rodzajem nabycia nieru-
chomości z mocy prawa będzie nabycie nieruchomości w drodze egzekucji. Takie 
prawo przysługuje cudzoziemcom – bankom, będącym wierzycielem hipotecz-
nym nabywającym własność nieruchomości w drodze postępowania egzekucyj-
nego27.

Ustawodawca wyróżnia dwie podstawowe czynności dotyczące akcji lub 
udziałów: objęcie i nabycie28. Dokonując takiego podziału, miał on na myśli spo-
sób pozyskania nieruchomości. Pierwszy to sposób pierwotny – poprzez objęcie 
udziałów lub akcji na etapie tworzenia spółki lub w wyniku podwyższania kapi-
tału zakładowego. Drugi to sposób pochodny – poprzez nabycie, czyli przeniesie-
nie na inny podmiot praw z udziałów lub akcji już istniejących29.

Z treści ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców wynika, 
że konieczne jest uzyskanie zezwolenia na nabycie udziałów lub akcji w spółce 
handlowej z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Przepis ten dotyczy 
oczywiście spółek, które są właścicielami bądź użytkownikami wieczystymi nie-
ruchomości położonych na terytorium naszego kraju. Zezwolenie jest wymagane 
zarówno na nabycie udziałów lub akcji, na ich objęcie, jak i na dokonanie każdej 
26 J.J. Skoczylas, E. Szlęzak: Op. cit., s. 185.
27 Ibid., s. 192.
28 Kwestie nabywania i obejmowania udziałów lub akcji spółek regulują przepisy kodeksu spółek 

handlowych.
29 J.J. Skoczylas, E. Szlęzak: Op. cit., s. 213.
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innej czynności prawnej w stosunku do udziałów lub akcji30. Ustawa zobowiązuje 
cudzoziemca do uzyskania zezwolenia na nabycie bądź objęcie udziałów lub ak-
cji, gdy w chwili takiej czynności spółka handlowa stanie się spółką kontrolowa-
ną31, czyli stanie się cudzoziemcem.

Drugim przypadkiem, w którym cudzoziemiec jest zobowiązany do uzyska-
nia zezwolenia na nabycie bądź objęcie udziałów lub akcji, jest sytuacja, w której 
cudzoziemiec jest zainteresowany udziałami lub akcjami spółki kontrolowanej, 
czyli spółki będącej cudzoziemcem, a on sam nie jest w tej spółce ani udziałow-
cem, ani akcjonariuszem. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że inne czynności 
prawne dotyczące udziałów lub akcji spółki kontrolowanej mogą odbywać się 
bez zezwolenia32.

Ustawa jednocześnie wspomina, że przedstawione obie sytuacje wymaga-
jące uzyskania zezwolenia nie obejmują przypadków, gdy do nabycia udziałów 
bądź akcji spółki dojdzie na rynku regulowanym, czyli np. na Giełdzie Papierów 
Wartościowych w Warszawie.

Wyłączeniu od obowiązku uzyskania zezwolenia podlegają również takie 
przypadki jak33:

nabycie udziałów lub akcji spółki, która jest właścicielem lub wieczystym  –
użytkownikiem samodzielnego lokalu mieszkalnego,
nabycie udziałów lub akcji spółki, która jest właścicielem lub wieczystym  –
użytkownikiem samodzielnego lokalu użytkowego o przeznaczeniu garażo-
wym,
nabycie udziałów lub akcji spółki, która jest właścicielem nieruchomości nie- –
zabudowanej do 0,4 ha na obszarze miast.
Wprowadzenie przez ustawodawcę konkretnych ograniczeń na nabycie 

bądź objęcie udziałów lub akcji spółek ma przede wszystkim zabezpieczyć przed 
wszelkiego rodzaju przypadkami obejścia ustawy. Ma również umożliwić orga-
nom naczelnym państwa nadzór nad przejmowaniem przez cudzoziemców kon-
troli nad spółkami posiadającymi swoje siedziby na terytorium Polski, które stały 

30 Ustawa o nabywaniu nieruchomości…, op. cit., art. 3e, ust. 1.
31 Spółka kontrolowana, w której cudzoziemiec lub cudzoziemcy dysponują bezpośrednio lub po-

średnio powyżej 50% głosów na zgromadzeniu wspólników lub na walnym zgromadzeniu, także 
jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami.

32 Ustawa o nabywaniu nieruchomości…, op. cit., art. 3e, ust. 2.
33 J.J. Skoczylas, E. Szlęzak: Op. cit., s. 216. Podkreślenia wymaga również fakt, iż obowiązek uzy-

skania zezwolenia na nabycie bądź objęcie udziałów lub akcji spółki będącej właścicielem lub 
wieczystym użytkownikiem nieruchomości nie dotyczy cudzoziemców będących obywatelami 
lub przedsiębiorcami państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwaj-
carskiej. Cudzoziemcy ci mogą nabywać bez ograniczeń nieruchomości oraz udziały lub akcje 
spółek, poza nieruchomościami rolnymi i leśnymi. 
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się właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości usytuowanych 
na terenie naszego kraju w następstwie różnych czynności prawnych34.

5. nabywanie nieruchomości oraz akcji lub udziałów przez 
cudzoziemców na terenie polski w latach 2007-2011

Przepisy ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców obligu-
ją ministra spraw wewnętrznych do złożenia Sejmowi do 31 marca corocznego 
sprawozdania z realizacji tej ustawy za rok ubiegły. Elementy, jakie obligatoryj-
nie powinny znaleźć się w tym dokumencie to: informacje o liczbie udzielonych 
zezwoleń, rodzaju i obszarze oraz terytorialnym rozmieszczeniu nieruchomości, 
których one dotyczą, a także o liczbie decyzji odmawiających udzielenia zezwo-
lenia. Co roku do ministra spraw wewnętrznych wpływa wiele wniosków o udzie-
lenie zezwolenia na nabycie nieruchomości, udziałów i akcji w spółkach będą-
cych właścicielem bądź użytkownikiem wieczystym nieruchomości położonych 
w Polsce. Można wśród nich wyodrębnić te, które dotyczą nabycia nieruchomo-
ści, jak też wnioski dotyczące nabycia lub objęcia udziałów bądź akcji, co zosta-
ło przedstawione na rys. 1.

Rys. 1. Złożone wnioski o udzielenie zezwolenia na nabycie nieruchomości, udziałów lub akcji 
w latach 2007-2011

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań ministra spraw wewnętrznych z realizacji ustawy z dnia 
24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców w latach 2007-2011.

34 Zagadnieniami, które zostały pominięte w tekście są: wyłączanie spod reglamentacji uzyskiwa-
nych zezwoleń, zwolnienia cudzoziemców od obowiązku uzyskania zezwolenia, a także proce-
dura związana z udzielaniem zezwolenia na nabywanie nieruchomości oraz akcji lub udziałów 
przez cudzoziemców. Zostały one szeroko omówione w cytowanych już pracach: F. Hartwich: 
Op. cit., s. 88 i s. 114; I. Wereśniak-Masri: Op. cit., s. 108; J. Kawecka-Pysz: Op. cit., s. 78; 
J. Skoczylas, E. Szlęzak: Op. cit., s. 134.
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Rozstrzygnięcia administracyjne ministra spraw wewnętrznych dotyczą35: 
zezwoleń na nabycie nieruchomości gruntowych, lokali, udziałów i akcji, pro-
mes, decyzji odmownych, decyzji zmieniających, decyzji umarzających postępo-
wanie, decyzji uchylających w trybie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, 
decyzji utrzymujących w mocy decyzje zaskarżone przez stronę w trybie wnio-
sku o ponowne rozpatrzenie sprawy, postanowienia (m.in. o zawieszeniu i podję-
ciu zawieszonego postępowania albo o przedłużeniu terminu na wniesienie sprze-
ciwu przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi).

W ramach wydanych zezwoleń można wyróżnić: zezwolenia na nabycie nie-
ruchomości, zezwolenia na nabycie lokalu mieszkalnego bądź użytkowego oraz 
zezwolenia na nabycie akcji lub udziałów, co zaprezentowano na rys. 2.

Rys. 2. Sprawy zakończone wydaniem zezwolenia na nabycie nieruchomości oraz udziałów lub 
akcji w latach 2007-2011

Źródło: Ibid.

Nie każdy złożony wniosek kończy się decyzją pozytywną – w latach 2007-
-2011 minister spraw wewnętrznych wydał łącznie 623 decyzje odmawiające 
udzielenia cudzoziemcom zezwolenia na nabycie nieruchomości, lokali, udziałów 
i akcji, co prezentuje rys. 3. Decyzje odmawiające wydania zezwolenia oparte zo-
stały na przesłankach zarówno procesowych, jak i materialno-prawnych. W spra-
wozdaniach wskazano na trzy zasadnicze przyczyny decyzji odmownych, a mia-
nowicie:

35 Sprawozdanie MSW 2011 r., s. 27.
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niewykazanie przez cudzoziemców ich silnych i trwałych więzi z Polską,  –
niedostarczenie przez cudzoziemców koniecznych informacji i dokumentów,  –
co uniemożliwiało ministrowi ustalenie okoliczności faktycznych dających 
podstawę do wydania zezwolenia,
w 141 przypadkach powodem wydania decyzji odmownej było negatywne  –
stanowisko ministra rolnictwa i rozwoju wsi, jako przyczynę zgłoszonych 
sprzeciwów wskazano, że udzielenie zgody nie leży w interesie polskiego 
rolnictwa.

Rys. 3. Decyzje odmowne w sprawie nabycia nieruchomości przez cudzoziemców wydane w latach 
2007-2011

Źródło: Ibid.

Z przedstawionych danych wynika, że w latach 2007-2011 cudzoziemcy zło-
żyli łącznie 3674 wnioski o wydanie zezwolenia, w tym 3562 wnioski dotyczyły 
nieruchomości, a 112 udziałów lub akcji. Cudzoziemcy uzyskali łącznie 2286 ze-
zwoleń, z czego 1925 dotyczyło nieruchomości gruntowych, 293 lokali mieszka-
niowych i użytkowych, a niespełna 68 zezwoleń wydano na nabycie udziałów lub 
akcji w spółkach posiadających nieruchomości w Polsce. Można zauważyć, że za-
równo w przypadku liczby złożonych wniosków, jak i liczby wydanych zezwoleń 
mamy do czynienia z tendencją spadkową.

5.1. nabywanie nieruchomości gruntowych, w tym rolnych i leśnych
Przepisy ustawy dotyczą nabywania przez cudzoziemców prawa własno-

ści lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, a zatem prezentowane są 
łącznie dane dotyczące obu tych form nabycia nieruchomości (rys. 4).
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Rys. 4. Wydane zezwolenia na nabycie nieruchomości gruntowych w latach 2007-2011

Źródło: Ibid.

Jak wynika z danych przedstawionych na rys. 4, obrót nieruchomościami grun-
towymi z udziałem cudzoziemców w analizowanym okresie miał tendencję spad-
kową. Liczba udzielonych zezwoleń na nabycie nieruchomości gruntowych spadła  
z 525 wydanych w 2007 roku do 309 wydanych w 2011 roku. 

Rys. 5. Powierzchnia nieruchomości gruntowych objętych zezwoleniami na nabycie nieruchomości 
wydanymi w latach 2007-2011 (w ha)

Źródło: Ibid.

Z rys. 4 oraz 5 wynika, że w latach 2007-2011 cudzoziemcy uzyskali łącz-
nie 1925 zezwoleń na nabycie nieruchomości gruntowych o łącznej powierzch-
ni 5294,4 ha. Osoby fizyczne otrzymały 1300 zezwoleń na łączną powierzchnię 
652,6 ha nieruchomości, natomiast osoby prawne otrzymały 615 zezwoleń na na-
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bycie nieruchomości o łącznej powierzchni 4640 ha, co stanowi 88% ogółu naby-
wanych nieruchomości gruntowych. Przedstawicielstwa dyplomatyczne uzyska-
ły zaledwie 10 zezwoleń na nabycie nieruchomości o łącznej powierzchni równej 
zaledwie 1,8 ha.

Rys. 6. Transakcje dokonane na rynku nieruchomości gruntowych na podstawie zezwoleń (po-
wierzchnia nieruchomości w ha wg województw ) w latach 2007-2011

Źródło: Ibid.

Jak wynika z danych przedstawionych na rys. 6, w badanych latach cu-
dzoziemcy uzyskali zgodę na nabycie nieruchomości gruntowych o łącznej po-
wierzchni 5294,4 ha. Najbardziej zainteresowani byli nieruchomościami grunto-
wymi położonymi w województwach: dolnośląskim, gdzie nabyli nieruchomości 
gruntowe o łącznej powierzchni 1186,26 ha (co stanowi 22,4% ogółu nabytych 
nieruchomości gruntowych) oraz opolskim, gdzie nabyli nieruchomości gruntowe 
o łącznej powierzchni 801,42 ha (co stanowi 15,1% ogółu nabytych nieruchomo-
ści gruntowych). Można również zauważyć, że największe zainteresowanie grun-
tami położonymi w województwie opolskim przypadło na 2009 rok, kiedy to cu-
dzoziemcy nabyli nieruchomości gruntowe o powierzchni 708,17 ha.

nabywanie nieruchomości w polsce przez cudzoziemców…
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Rys. 7. Struktura wydanych zezwoleń oraz powierzchni nieruchomości gruntowych ze względu na 

zaangażowany kapitał obcy (w %)

Źródło: Ibid.

Biorąc pod uwagę liczbę wydanych zezwoleń, podmioty niemieckie należy 
uznać za zdecydowanie dominujące. Na 1915 z ogólnej liczby zezwoleń udzie-
lonych osobom fizycznym i prawnym na nabycie nieruchomości gruntowych 
w latach 2007-2011, 21% zezwoleń otrzymały podmioty niemieckie. Kapitał ho-
lenderski dominował natomiast w odniesieniu do powierzchni nieruchomości ob-
jętych zezwoleniem – 2333,21 ha, co stanowi ok. 44% powierzchni wszystkich 
nieruchomości, co do których wydano zezwolenie w latach 2007-2011.

Zezwolenia na nabycie nieruchomości rolnych i leśnych obejmują nierucho-
mości stanowiące grunty rolne oraz leśne. Ze względu na mieszany charakter czę-
ści użytków gruntowych istnieje konieczność umieszczenia tych gruntów w jed-
nym zestawieniu.

Rys. 8. Wydane zezwolenia na nabycie nieruchomości rolnych i leśnych w latach 2007-2011

Źródło: Ibid.
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Jak wynika z rys. 8, tendencja w liczbie wydawanych zezwoleń jest male-
jąca. Najwięcej zezwoleń wydano w roku 2008, bo aż 307, natomiast najmniej 
w 2010 roku – tylko 180. Osoby fizyczne w badanym okresie otrzymały łącznie 
559 zezwoleń, a osoby prawne 606 zezwoleń na zakup nieruchomości (gruntów) 
rolnych i leśnych. 

Rys. 9. Powierzchnia nieruchomości rolnych i leśnych objętych zezwoleniami na nabycie nierucho-
mości wydanymi w latach 2007-2011 (w ha)

Źródło: Ibid.

W latach 2007-2011 cudzoziemcy nabyli nieruchomości rolne i leśne o ogól-
nej powierzchni 5060,01 ha, z czego osoby fizyczne nabyły grunty o powierzchni 
553,41 ha, a osoby prawne 4506,60 ha, co stanowi 89% ogólnej powierzchni na-
bytych nieruchomości rolnych i leśnych. Z rys. 8 wynika, że liczba wydanych ze-
zwoleń osobom fizycznym i prawnym jest bardzo zbliżona, jednak na rys. 9 wi-
dać, że, biorąc pod uwagę powierzchnię nieruchomości, to głównie osoby prawne 
były zainteresowane nabyciem dużych obszarów terenów rolnych i leśnych.

Jak wynika z danych przedstawionych na rys. 10, w badanych latach cu-
dzoziemcy uzyskali zgodę na nabycie nieruchomości rolnych i leśnych o łącznej 
powierzchni 5060,01 ha. Najbardziej zainteresowani byli nieruchomościami rol-
nymi i leśnymi położonymi w województwach: dolnośląskim, gdzie nabyli nie-
ruchomości rolne i leśne o łącznej powierzchni 1176,25 ha (co stanowi 23,2% 
ogółu nabytych nieruchomości rolnych i leśnych) oraz opolskim, gdzie zmieniły 
właściciela nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 798,48 ha (co stanowi 
15,8% ogółu nabytych nieruchomości rolnych i leśnych).
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Rys. 10. Transakcje dokonane na rynku nieruchomości rolnych i leśnych na podstawie zezwoleń 
(powierzchnia nieruchomości w ha według województw) w latach 2007-2011

Źródło: Ibid.

  
Rys. 11. Struktura wydanych zezwoleń oraz powierzchni nieruchomości rolnych i leśnych ze wzglę-

du na zaangażowany kapitał obcy (w ha)

Źródło: Ibid.

Biorąc pod uwagę dane przedstawione na rys. 11 widać, że w liczbie wy-
danych zezwoleń podmioty niemieckie są zdecydowanie dominujące. W ramach 
1165 zezwoleń udzielonych na nabycie nieruchomości rolnych i leśnych w latach 
2007-2011, aż 45% zezwoleń uzyskały podmioty niemieckie. Kapitał niemiecki 
dominował także w odniesieniu do powierzchni nieruchomości nabytych za ze-
zwoleniem – było to 38% wszystkich nieruchomości rolnych i leśnych nabytych 
za zezwoleniem.
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Należy tu wspomnieć, że „okres przejściowy” na nabycie na własność nieru-
chomości o charakterze rolnym bądź leśnym przez obywateli lub przedsiębiorców 
państw EOG przewiduje do 1 maja 2016 roku obowiązek wystąpienia tych pod-
miotów do ministra spraw wewnętrznych o wydanie zezwolenia.

5.2. nabywanie nieruchomości lokalowych
Cudzoziemcy byli również zainteresowani zakupem lokali użytkowych oraz 

samodzielnych lokali mieszkalnych na terenie Polski. W większości przypadków 
występującymi o udzielenie zezwolenia na nabycie lokalu były osoby fizyczne. 

Rys. 12. Powierzchnia lokali objętych zezwoleniami na nabycie nieruchomości wydanymi w latach 
2007-2011 (w m2)

Źródło: Ibid.

Jak wynika z danych przedstawionych na rys. 12, obrót nieruchomościami 
lokalowymi z udziałem cudzoziemców w analizowanym okresie wykazywał lek-
ką tendencję wzrostową. Liczba wydanych zezwoleń wzrosła z 46 w 2007 roku 
do 71 w 2011 roku; wzrosła również powierzchnia lokali, na które wydano ze-
zwolenia, z 2891,70 m2 do 4108,40 m2.

Liczby na rys. 13 wskazują, że największym zainteresowaniem cudzo-
ziemców cieszyły się lokale położone w województwie pomorskim – łącznie 
9367,75 m2. Warto zauważyć, że w każdym z lat powierzchnia lokali nabytych na 
terenie Pomorza była bardzo zbliżona. Cudzoziemcy byli również zainteresowani 
lokalami na terenach województwa zachodniopomorskiego.

nabywanie nieruchomości w polsce przez cudzoziemców…
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Rys. 13. Transakcje dokonane na rynku nieruchomości lokalowych na podstawie zezwoleń (po-
wierzchnia nieruchomości wg województw) w latach 2007-2011(w m2)

Źródło: Ibid.

Wśród cudzoziemców zainteresowanych zakupem lokali na terenie Polski 
dominowali obywatele Ukrainy – rys. 14 – którzy otrzymali 112 zezwoleń na na-
bycie lokali o łącznej powierzchni 6476,25 m2, co stanowiło 36% łącznej po-
wierzchni lokali nabytych na terenie naszego kraju; obywatele Rosji otrzyma-
li 49 zezwoleń na nabycie lokali o powierzchni 2682,20 m2. Lokalami na terenie 
Polski byli również zainteresowani w dużym stopniu obywatele Białorusi, Austra-
lii oraz Armenii.

Rys. 14. Struktura powierzchni nieruchomości lokalowych ze względu na zaangażowany kapitał 
obcy (w m2)

Źródło: Ibid.
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5.3. nabywanie udziałów lub akcji spółek handlowych
Skutkiem zniesienia obowiązku uzyskania zezwolenia na nabycie bądź ob-

jęcie udziałów lub akcji w spółkach będących właścicielami lub użytkownikami 
wieczystymi nieruchomości na terenie Polski na rzecz obywateli i przedsiębior-
ców państw członkowskich EOG (zgodnie z unijną zasadą swobody przepływu 
kapitału) było małe zainteresowanie uzyskaniem zezwoleń dla takich transakcji – 
w badanym okresie wydano takich zezwoleń zaledwie 68, co przedstawiono na 
rys. 15.

Rys. 15. Wydane zezwolenia oraz powierzchnia nieruchomości gruntowych w ha wynikająca z wy-
danych zezwoleń na nabycie lub objęcie udziałów i akcji w latach 2007-2011

Źródło: Ibid.

W latach 2007-2011 cudzoziemcy uzyskali zezwolenia na nabycie udziałów 
lub akcji spółek będących właścicielami bądź użytkownikami wieczystymi nieru-
chomości gruntowych o ogólnej powierzchni 389,85 ha.

Rys. 16. Transakcje dokonane na rynku udziałów i akcji spółek na podstawie zezwoleń (powierzch-
nia nieruchomości w ha wg województw ) w latach 2007-2011

Źródło: Ibid.
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W badanych latach (rys. 16) cudzoziemcy najbardziej zainteresowani byli 
nabyciem udziałów bądź akcji spółek będących właścicielami bądź użytkownika-
mi wieczystymi nieruchomości gruntowych położonych w województwach: dol-
nośląskim, gdzie nabyli udziały lub akcje spółek posiadających nieruchomości 
gruntowe o łącznej powierzchni 103,57 ha (co stanowi 26,5% ogółu nabytych 
udziałów lub akcji) oraz śląskim – łączna powierzchnia to 92,78 ha (co stano-
wi 23,8% ogółu nabytych udziałów lub akcji). Można również zauważyć, że naj-
większe zainteresowanie udziałami lub akcjami spółek posiadających nierucho-
mości gruntowe położone w województwie dolnośląskim i śląskim przypadło na 
2007 rok. 

Rys. 17. Struktura nabywanych udziałów lub akcji spółek z uwzględnieniem kapitału obcego w la-
tach 2007-2011 (powierzchnia nieruchomości gruntowych w ha)

Źródło: Ibid.

Na rys. 17 wyraźnie widać, że wśród nabywców udziałów bądź akcji spółek 
będących właścicielami bądź użytkownikami wieczystymi nieruchomości grun-
towych dominuje kapitał amerykański, którego obywatele nabyli udziały lub ak-
cje spółek posiadających 119,35 ha nieruchomości gruntowych. 

5.4. nabywanie nieruchomości na podstawie udzielonych zezwoleń i bez 
zezwolenia

Biorąc pod uwagę fakt, iż obrót nieruchomościami przez cudzoziemców na 
polskim rynku nieruchomości odbywa się również bez konieczności uzyskania 
zezwolenia na nabycie nieruchomości, nie można zakończyć prowadzonej anali-
zy bez porównania aktywności cudzoziemców niepodlegających obowiązkom re-
glamentacyjnym wynikającym z przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomości 
przez cudzoziemców.
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Transakcje nabycia nieruchomości przez cudzoziemca przeprowadzone bez 
konieczności uzyskania zezwolenia podlegają wpisowi do „rejestru nieruchomo-
ści, udziałów i akcji nabytych lub objętych przez cudzoziemców bez zezwolenia” 
prowadzonego przez ministra spraw wewnętrznych.

Rys. 18. Liczba wpisów do rejestrów dotycząca nieruchomości gruntowych nabytych na podstawie 
zezwolenia i bez obowiązku uzyskania zezwolenia w latach 2007-2011

Źródło: Ibid.

Liczba wpisów do rejestru transakcji przeprowadzonych na podstawie ze-
zwolenia w stosunku do liczby transakcji zawartych bez obowiązku uzyskania ze-
zwolenia jest niewielka i wynosi zaledwie 10,7% ogółu transakcji przeprowadzo-
nych na polskim rynku nieruchomości z udziałem cudzoziemców (rys. 18).

Rys. 19. Powierzchnia nieruchomości gruntowych nabytych przez cudzoziemców na podstawie ze-
zwolenia i bez obowiązku uzyskania zezwolenia w latach 2007-2011(w ha)

Źródło: Ibid.

nabywanie nieruchomości w polsce przez cudzoziemców…



296 Jan czempas

Na rys. 19 wyraźnie widać, że biorąc pod uwagę powierzchnię nieruchomo-
ści, w przeważającym stopniu, bo aż w 88% zostały nabyte bez zezwolenia. Po-
między 2007 a 2011 rokiem można również zauważyć znaczny spadek zainte-
resowania nabyciem polskich nieruchomości gruntowych – spadek ten wyniósł 
ponad 50%.

Rys. 20. Powierzchnia nieruchomości lokalowych nabytych przez cudzoziemców na podstawie ze-
zwolenia i bez obowiązku uzyskania zezwolenia w latach 2007-2011(w m2)

Źródło: Ibid.

Z danych przedstawionych na rys. 20 wynika, że większość lokali zosta-
ła nabyta przez cudzoziemców bez zezwolenia. Zgodnie bowiem z art. 8 ustawy 
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców nabycie samodzielnego loka-
lu mieszkalnego nie wymaga uzyskania zezwolenia. Najwięcej nieruchomości ze 
względu na powierzchnię lokali cudzoziemcy nabyli w 2010 roku – stanowiło to 
blisko 30% nabytych nieruchomości w całym pięcioletnim okresie.

podsumowanie

Analizując przedstawione dane można zauważyć, że liczba składanych wnio-
sków oraz wydawanych zezwoleń w badanym okresie diametralnie spada. Przy-
czynami tego spadku mogą być: fakt przystąpienia Polski w 2004 roku do Unii 
Europejskiej oraz dokonanie w tym samym roku zmian w ustawie o nabywaniu 
nieruchomości przez cudzoziemców. Od dnia przystąpienia Polski do Unii oby-
watele EOG nie są zobowiązani do uzyskania zezwolenia na nabycie nieruchomo-
ści, z wyjątkiem nieruchomości rolnych i leśnych, na zakup których muszą mieć 
zezwolenie do 2016 roku. Tak więc można stwierdzić, że nie doszło do zmniej-
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szenia zainteresowania cudzoziemców nabyciem polskich nieruchomości, a spa-
dła jedynie liczba transakcji wymagających wydania zezwolenia. 

Biorąc pod uwagę zarówno nabycie nieruchomości na podstawie zezwole-
nia, jak również nabycie bez zezwolenia można zauważyć, że tendencje w naby-
waniu nieruchomości przez cudzoziemców na terytorium Polski utrzymują się na 
stabilnym poziomie. Polska, jako jedno z państw Unii Europejskiej, staje się co-
raz bardziej atrakcyjnym i stabilnym miejscem inwestycji gospodarczych. Należy 
jednak zauważyć, iż kryzys na światowych rynkach inwestycyjnych, który miał 
miejsce w 2008 roku, mógł być również przyczyną spadku o ok. 50% nabytych 
powierzchni nieruchomości gruntowych.

W analizowanym okresie największe zainteresowanie nabyciem nierucho-
mości w Polsce dotyczy podmiotów z EOG. Grupa tych cudzoziemców domi-
nowała zarówno pod względem liczby otrzymanych zezwoleń, jak również pod 
względem powierzchni nabytych nieruchomości gruntowych, w tym rolnych i le-
śnych. 

W przypadku zakupu nieruchomości lokalowych z wymaganym zezwole-
niem najwięcej lokali na terenie Polski nabyli obywatele Ukrainy. Po zakończeniu 
okresu przejściowego obowiązującego na nabycie „drugiego domu” w 2010 roku 
odnotowano też 55% wzrostu nabycia nieruchomości lokalowych, których głów-
nymi nabywcami były podmioty EOG.

Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców podlega w Polsce regla-
mentacji. Nie jest to jednak ewenement, gdyż prawie każde państwo dąży do za-
pewnienia sobie możliwości decydowania o oddawaniu nieruchomości w ręce ob-
cokrajowców, a co najmniej zapewnienia sobie możliwości kontroli nad obrotem 
nieruchomościami z udziałem cudzoziemców. Jest to nierozerwalnie związane 
z suwerenną władzą państwa na jego terytorium i dążeniem do zapewnienia inte-
gralności terytorialnej, a także ochroną własnych obywateli.

Polska, podpisując Traktat Akcesyjny UE, zobowiązała się dostosować swo-
je unormowania prawne w zakresie nabywania nieruchomości przez podmioty 
pochodzące z państw członkowskich EOG do ustaleń przyjętych w tym Trakta-
cie. Efektem tego są większe uprawnienia i możliwości przysługujące grupie tych 
podmiotów w zakresie nabywania nieruchomości w Polsce. W ciągu badanych lat 
Polska uważana była przez cudzoziemców za kraj stabilny i atrakcyjny dla inwe-
stycji gospodarczych. Odrębną kategorią podmiotów zainteresowanych zakupem 
nieruchomości są przedstawiciele polskiej emigracji, którzy przed laty wyruszyli 
na zachodnie rynki pracy w poszukiwaniu lepszych warunków bytowych, a obec-
nie powracają do Polski na stałe lub rekreacyjnie.

nabywanie nieruchomości w polsce przez cudzoziemców…
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tranSactionS oF reaL eStateS pUrcHaSeS By 
ForeiGn citiZenS in poLand in 2007-2011

Summary

The purpose of the paper is to perform analysis of changes in level of real estates’ 
purchases by foreign citizens in Poland in 2007-2011. Moreover the author tries to de-
scribe origins of trends in this statistics. The basis for analysis is data published in yearly 
Report of Ministry of Interior concerning fulfillment of the act on purchases of real estates 
by foreign citizens. The act establishes protective measures in order to control especial-
ly purchases of ground plots by foreign citizens. On one hand it is observed that liberal 
regulations concerning investments by foreign entities are implemented in Poland and on 
the other hand the act includes specified limitations to purchases of real estates (including 
ground plots) that in some situations can become the basis for economic activity.
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