
VADEMECUM
„PRAWO NA CO DZIEŃ"

Publikacja opracowana w ramach projektu:
„Seniorze nieznajomość prawa szkodzi! Szkolenie i doradztwo 

w zakresie ,,prawo na co dzień" dla grupy 50+ celem 
minimalizacji ryzyka związanego z nieświadomością prawną."

realizowanego przez:
Podhalański Uniwersytet Trzeciego Wieku w Zakopanem

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Zakopane 2016



SPIS TREŚCI:

1. Gwarancja a rękojmia.
2. Odstąpienie od umowy.
3. Pożyczamy lub żyrujemy pożyczkę.
4. Prawo sąsiedzkie.
5. Darowizna, spadek, podatek.
6. Koszty sądowe - opłaty, wydatki.
7. Wzór - reklamacja.
8. Wzór - odstąpienie od umowy.
9. Wzór - umowa najmu okazjonalnego.

Niniejsze vademecum zostało opracowane przez uczestników 
projektu i zawiera wyciąg z przepisów dotyczacych umów 
zawieranych na co dzień oraz niezbędne wzorce oswiadczeń woli.

Kliknij w interesujący Cię temat - zostaniesz przeniesiony do interesujacego Cię zagadnienia.



Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 

1 

Gwarancja a Rękojmia. 
Art.  556. 25 [Rękojmia]
Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub 
prawną (rękojmia). 

Art.  5561. 26 [Wada fizyczna]  
§  1. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz 
sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli: 
1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony
albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; 
2) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając
próbkę lub wzór; 
3) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy,
a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia; 
4) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

Art.  5562. 27 [Domniemanie istnienia wady fizycznej w chwili przejścia niebezpieczeństwa 
na kupującego przy sprzedaży konsumenckiej]  

Jeżeli kupującym jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia 
wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia 
niebezpieczeństwa na kupującego 

Art.  5563. 28 [Wada prawna] 

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność 
osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w 
korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie 
sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa (wada prawna). 

Art.  557. [Zwolnienie od odpowiedzialności]  
§  1. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział 
o wadzie w chwili zawarcia umowy.

Art.  559. 32 [Granice czasowe odpowiedzialności] 

Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia 
niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej 
chwili. 

Art.  560. 33 [Uprawnienia kupującego]  
§  1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo 
odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla 
kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma 
zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie 
uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. 
§  2. Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia 
wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, 
chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest 
niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem  
proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy 
wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na 
jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia. 
§  3. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej 
wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. 
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§  4. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. 
 
Art.  561. 34 [Wymiana rzeczy, usunięcie wady]  
§  1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo 
usunięcia wady. 
§  2. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę                 
w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego. 
§  3. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do 
zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w 
porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby 
nadmiernych kosztów. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany 
rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu 
obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej. 
 
Art.  5612. 36 [Obowiązek dostarczenia wadliwej rzeczy na koszt sprzedawcy do miejsca 
oznaczonego w umowie]  
§  1. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt sprzedawcy 
dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie 
określono w umowie - do miejsca, w którym rzecz została wydana kupującemu. 
 
Art.  5615. 39 [Żądanie przez kupującego będącego konsumentem wymiany rzeczy, 
usunięcia wady albo obniżenia ceny]  

Jeżeli kupujący będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył 
oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie 
ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za 
uzasadnione. 

Art.  568. 44 [Wygaśnięcie uprawnień z rękojmi za wady fizyczne. Przedawnienie 
roszczenia o usunięcie wady lub wymianę rzeczy]  
§  1. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed 
upływem dwóch lat, a gdy chodzi o wady nieruchomości - przed upływem pięciu lat od dnia wydania 
rzeczy kupującemu. Jeżeli kupującym jest konsument a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz 
ruchoma, odpowiedzialność sprzedawcy może zostać ograniczona, nie mniej niż do roku od dnia 
wydania rzeczy kupującemu. 
§  2. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z 
upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli kupującym jest konsument, bieg terminu 
przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w § 1. 
§  3. W terminach określonych w § 2 kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy 
albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli kupujący żądał wymiany rzeczy na 
wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy 
albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub 
usunięcia wady. 
 

Art.  577. 54 [Gwarancja] 
§  1. Udzielenie gwarancji następuje przez złożenie oświadczenia gwarancyjnego, które określa 
obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości 
określonych w tym oświadczeniu. Oświadczenie gwarancyjne może zostać złożone w reklamie. 
§  2. Obowiązki gwaranta mogą w szczególności polegać na zwrocie zapłaconej ceny, wymianie rzeczy 
bądź jej naprawie oraz zapewnieniu innych usług. 
§  3. Jeżeli została udzielona gwarancja co do jakości rzeczy sprzedanej, poczytuje się w razie 
wątpliwości, że gwarant jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia 
rzeczy wolnej od wad, o ile wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w oświadczeniu 
gwarancyjnym. 
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§  4. Jeżeli nie zastrzeżono innego terminu, termin gwarancji wynosi dwa lata licząc od dnia, kiedy 
rzecz została kupującemu wydana. 
 
Art.  5772. 56 [Dokument gwarancyjny]  
Uprawniony z gwarancji może żądać od gwaranta wydania oświadczenia gwarancyjnego utrwalonego 
na papierze lub innym trwałym nośniku (dokument gwarancyjny). 
 
Art.  578. [Zakres odpowiedzialności]  
Jeżeli w gwarancji inaczej nie zastrzeżono, odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady 
powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy. 
 

Art.  579. 58 [Gwarancja a rękojmia]  

§  1. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy 
niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 
§  2. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z 
tytułu rękojmi. 
§  3. Jednakże w razie wykonywania przez kupującego uprawnień z gwarancji bieg 
terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem 
zawiadomienia sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez 
gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu 
czasu na ich wykonanie. 
 
Art.  580. [Obowiązki korzystającego i gwaranta]  
 
§  1. Kto wykonuje uprawnienia wynikające z gwarancji, powinien dostarczyć rzecz na koszt gwaranta 
do miejsca wskazanego w gwarancji lub do miejsca, w którym rzecz została wydana przy udzieleniu 
gwarancji, chyba że z okoliczności wynika, iż wada powinna być usunięta w miejscu, w którym rzecz 
znajdowała się w chwili ujawnienia wady. 
§  2. 59 Gwarant jest obowiązany wykonać swoje obowiązki w terminie określonym w treści 
oświadczenia gwarancyjnego, a gdy go nie określono - niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 
czternastu dni, licząc od dnia dostarczenia rzeczy przez uprawnionego z gwarancji, oraz dostarczyć mu 
rzecz na swój koszt do miejsca wskazanego w § 1. 
§  3. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy w czasie od wydania jej 
gwarantowi do jej odebrania przez uprawnionego z gwarancji ponosi gwarant. 
 
Art.  581. [Bieg terminu gwarancji]  
 
§  1. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków gwarant dostarczył uprawnionemu z gwarancji zamiast 
rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin 
gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy 
naprawionej. Jeżeli gwarant wymienił część rzeczy, przepis powyższy stosuje się odpowiednio do 
części wymienionej. 
§  2. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady 
rzeczy objętej gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać. 
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Odstąpienie od umowy. 

-  ustawa o prawach konsumenta 

Ustawa określa prawa przysługujące konsumentowi, w szczególności: 

1) obowiązki przedsiębiorcy zawierającego umowę z konsumentem; 

2) zasady i tryb zawierania z konsumentem umowy na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa; 

3) zasady i tryb wykonania przysługującego konsumentowi prawa odstąpienia od umowy 

zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa; 

4) zasady i tryb zawierania z konsumentem umowy na odległość dotyczącej usług finansowych. 

 

1) umowa zawarta na odległość - umowę zawartą z konsumentem w ramach zorganizowanego 

systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym 

wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili 

zawarcia umowy włącznie; 

2) umowa zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa - umowę z konsumentem zawartą: 

a) przy jednoczesnej fizycznej obecności stron w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa 

danego przedsiębiorcy, 

b) w wyniku przyjęcia oferty złożonej przez konsumenta w okolicznościach, o których mowa w lit. 

a, 

c) w lokalu przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy lub za pomocą środków porozumiewania się 

na odległość bezpośrednio po tym, jak nawiązano indywidualny i osobisty kontakt                             

z konsumentem w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy, przy 

jednoczesnej fizycznej obecności stron, 

d) podczas wycieczki zorganizowanej przez przedsiębiorcę, której celem lub skutkiem jest 

promocja oraz zawieranie umów z konsumentami; 

 

Przepisów ustawy nie stosuje się do umów: 

1) dotyczących usług socjalnych, mieszkań socjalnych, opieki nad dziećmi, wsparcia dla rodzin              

i osób znajdujących się stale lub czasowo w potrzebie, w tym opieki długoterminowej; 

2) dotyczących gier hazardowych; 

3) zawieranych z przedsiębiorcą dokonującym częstych i regularnych objazdów, podczas których 

przedsiębiorca dostarcza środki spożywcze, napoje i inne artykuły, przeznaczone do bieżącego 

spożycia w gospodarstwach domowych, do miejsca zamieszkania, pobytu lub pracy konsumenta; 

4) dotyczących przewozu osób, z wyjątkiem art. 10 i art. 17; 

5) zawieranych za pomocą automatów sprzedających lub zautomatyzowanych punktów 

sprzedaży; 

6) zawieranych z dostawcą usług, o którym mowa w art. 2 pkt 27 lit. a ustawy z dnia 16 lipca 2004 

r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 i 827) za pomocą aparatu publicznego             

w celu skorzystania z takiego aparatu lub zawieranych w celu wykonania jednorazowego 

połączenia telefonicznego, internetowego lub faksowego przez konsumenta; 

7) dotyczących usług zdrowotnych świadczonych przez pracowników służby zdrowia pacjentom  

w celu oceny, utrzymania lub poprawy ich stanu zdrowia, łącznie z przepisywaniem, wydawaniem 

i udostępnianiem produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych, bez względu na to, czy są 

one oferowane za pośrednictwem placówek opieki zdrowotnej; 

8) o imprezę turystyczną, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach 

turystycznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 196); 

http://sip.lex.pl/#/dokument/17116702#art(2)pkt(27)lit(a)
http://sip.lex.pl/#/dokument/16799014
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9) o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o timeshare (Dz. U. Nr 230, 

poz. 1370); 

10) zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, jeżeli konsument jest zobowiązany do zapłaty 

kwoty nieprzekraczającej pięćdziesięciu złotych. 

2. Przepisów ustawy nie stosuje się do sprzedaży dokonywanej w postępowaniu egzekucyjnym 

oraz postępowaniu upadłościowym w związku z likwidacją masy upadłości. 

Przepisów ustawy nie stosuje się do umów dotyczących usług finansowych, w szczególności 

takich jak: czynności bankowe, umowy kredytu konsumenckiego, czynności ubezpieczeniowe, 

umowy uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym otwartym, specjalistycznym funduszu 

inwestycyjnym otwartym.... 

 

Art.  5. [Spełnienie świadczenia niezamówionego przez konsumenta]  

1. Spełnienie świadczenia niezamówionego przez konsumenta, o którym mowa w art. 9 pkt 6 

ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. Nr 

171, poz. 1206 oraz z 2014 r. poz. 827), następuje na ryzyko przedsiębiorcy i nie nakłada na 

konsumenta żadnych zobowiązań. 

2. Brak odpowiedzi konsumenta na niezamówione świadczenie nie stanowi zgody na zawarcie 

umowy. 

 

Art.  12. [Obowiązki informacyjne przedsiębiorcy przy umowach zawieranych na odległość 

lub poza lokalem przedsiębiorstwa]  

1. Najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową na odległość 

lub poza lokalem przedsiębiorstwa przedsiębiorca ma obowiązek poinformować konsumenta             

w sposób jasny i zrozumiały o: 

1) głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu 

porozumiewania się z konsumentem; 

2) swoich danych identyfikujących, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował 

działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany; 

3) adresie przedsiębiorstwa, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu lub faksu 

jeżeli są dostępne, pod którymi konsument może szybko i efektywnie kontaktować się                          

z przedsiębiorcą; 

4) adresie, pod którym konsument może składać reklamacje, jeżeli jest inny niż adres, o którym 

mowa w pkt 3; 

5) łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu 

świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości - 

sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe 

oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat - o obowiązku ich uiszczenia; 

w razie zawarcia umowy na czas nieoznaczony lub umowy obejmującej prenumeratę 

przedsiębiorca ma obowiązek podania łącznej ceny lub wynagrodzenia obejmującego wszystkie 

płatności za okres rozliczeniowy, a gdy umowa przewiduje stałą stawkę - także łącznych 

miesięcznych płatności; 

6) kosztach korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy,               

w przypadku gdy są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania 

się; 

7) sposobie i terminie zapłaty; 

8) sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę oraz stosowanej przez 

przedsiębiorcę procedurze rozpatrywania reklamacji; 

9) sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 27, a także 

wzorze formularza odstąpienia od umowy, zawartym w załączniku nr 2 do ustawy; 

http://sip.lex.pl/#/dokument/17741622#art(1)ust(1)
http://sip.lex.pl/#/dokument/17379633#art(9)pkt(6)
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10) kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument;                  

w odniesieniu do umów zawieranych na odległość - kosztach zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na 

swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą; 

11) obowiązku zapłaty przez konsumenta poniesionych przez przedsiębiorcę uzasadnionych 

kosztów zgodnie z art. 35, jeżeli konsument odstąpi od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie              

z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2; 

12) braku prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 lub okolicznościach, w których 

konsument traci prawo odstąpienia od umowy; 

13) obowiązku przedsiębiorcy dostarczenia rzeczy bez wad; 

14) istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji; 

15) kodeksie dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r.             

o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz sposobie zapoznania się z nim; 

16) czasie trwania umowy lub o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy - jeżeli umowa 

jest zawarta na czas nieoznaczony lub jeżeli ma ulegać automatycznemu przedłużeniu; 

17) minimalnym czasie trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy; 

18) wysokości i sposobie złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych, które 

konsument jest zobowiązany spełnić na żądanie przedsiębiorcy; 

19) funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony; 

20) mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i 

oprogramowaniem, o których przedsiębiorca wie lub powinien wiedzieć; 

21) możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia 

roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur. 

 

Art.  13. [Wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy]  

Informacji, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 9-11, można udzielić przy wykorzystaniu wzoru 

pouczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do ustawy. 

Art.  20. [Obowiązki przedsiębiorcy kontaktującego się z konsumentem przez telefon]  

1. Jeżeli przedsiębiorca kontaktuje się z konsumentem przez telefon w celu zawarcia umowy na 

odległość, ma obowiązek na początku rozmowy poinformować konsumenta o tym celu, a 

ponadto podać identyfikujące go dane oraz dane identyfikujące osobę, w imieniu której 

telefonuje. 

2. Jeżeli przedsiębiorca proponuje konsumentowi zawarcie umowy przez telefon, ma obowiązek 

potwierdzić treść proponowanej umowy utrwaloną na papierze lub innym trwałym 

nośniku. Oświadczenie konsumenta o zawarciu umowy jest skuteczne, jeżeli zostało utrwalone 

na papierze lub innym trwałym nośniku po otrzymaniu potwierdzenia od przedsiębiorcy. 

 

Prawo odstąpienia od umowy 

Art.  27. [Termin do odstąpienia od umowy]  

Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w 

terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z 

wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35. 

Art.  28. [Początek biegu terminu do odstąpienia od umowy]  

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się: 

1) dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do 

przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną 

przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: 

http://sip.lex.pl/#/dokument/17379633#art(2)pkt(5)
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a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w

posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, 

b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie

pierwszej z rzeczy; 

2) dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

Art.  29. [Przedłużenie terminu do odstąpienia od umowy] 

1. Jeżeli konsument nie został poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od

umowy, prawo to wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu, o którym mowa w art. 

27. 

2. Jeżeli konsument został poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od umowy

przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, termin do odstąpienia od umowy upływa po 14 

dniach od udzielenia konsumentowi informacji o tym prawie. 

Art.  30. [Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy] 

1. Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od

umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do 

ustawy. 

2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. Jeżeli przedsiębiorca zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy

drogą elektroniczną, konsument może także odstąpić od umowy: 

1) przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do

ustawy; 

2) przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej przedsiębiorcy.

4. Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie przesłać konsumentowi na trwałym nośniku

potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o 

którym mowa w ust. 3. 

Art.  31. [Skutki odstąpienia od umowy] 

1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem

przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą. 

2. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął

jego ofertę, oferta przestaje wiązać. 

Art.  32. [Zwrot przedmiotu świadczenia oraz płatności] 

1. Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia

otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi 

wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. 

2. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego

użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże 

się dla niego z żadnymi kosztami. 

3. Jeżeli przedsiębiorca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może

wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z 

powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które 

zdarzenie nastąpi wcześniej. 
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Art.  33. [Płatności zwracane w przypadku wyboru przez konsumenta innego niż najtańszy 

sposób dostawy]  

Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób 

dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu 

konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 

 

Art.  34. [Zwrot rzeczy przez konsumenta]  

1. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej 

przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w 

którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. 

Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. 

2. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca zgodził 

się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów. 

3. Jeżeli umowę zawarto poza lokalem przedsiębiorstwa a rzecz dostarczono konsumentowi do 

miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, przedsiębiorca jest zobowiązany do 

odebrania rzeczy na swój koszt, gdy ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w 

zwykły sposób pocztą. 

4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem 

korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i 

funkcjonowania rzeczy, chyba że przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie 

odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami art. 12 ust. 1 pkt 9. 

 

Art.  37. [Wygaśnięcie umów dodatkowych]  

1. W chwili odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem 

przedsiębiorstwa wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez konsumenta, 

jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na 

podstawie porozumienia z przedsiębiorcą. Konsument nie ponosi kosztów związanych z 

wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35. 

2. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, przedsiębiorca informuje tę osobę o 

odstąpieniu przez konsumenta od umowy. 

 

Art.  38. [Wyjątki od prawa do odstąpienia od umowy]  

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie 

przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: 

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą 

konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu 

świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi 

przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do 

odstąpienia od umowy; 

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według 

specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki 

termin przydatności do użycia; 

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, 

której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze 

względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 
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6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój 

charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona 

przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni 

i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli; 

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania 

pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, 

których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do 

wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w 

odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; 

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy 

komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte 

po dostarczeniu; 

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; 

11) zawartej w drodze aukcji publicznej; 

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu 

rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami 

rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres 

świadczenia usługi; 

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli 

spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do 

odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia 

od umowy. 
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POŻYCZAMY LUB  ,,ŻYRUJEMY POŻYCZKĘ" 

POŻYCZKA 

Art.  720. [Umowa pożyczki]  

§  1. Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego 

określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się 

zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. 

§  2. Umowa pożyczki, której wartość przenosi pięćset złotych, powinna być stwierdzona pismem. 

Art.  723. [Termin zwrotu pożyczki]  

Jeżeli termin zwrotu pożyczki nie jest oznaczony, dłużnik obowiązany jest zwrócić pożyczkę w 

ciągu sześciu tygodni po wypowiedzeniu przez dającego pożyczkę. 

Odsetki 

§  1. Odsetki od sumy pieniężnej należą się tylko wtedy, gdy to wynika z czynności prawnej albo z 

ustawy, z orzeczenia sądu lub z decyzji innego właściwego organu. 

§  2. Jeżeli wysokość odsetek nie jest w inny sposób określona, należą się odsetki ustawowe. 

§ 2
1
. Maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej nie może w stosunku

rocznym przekraczać czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego 

Banku Polskiego (odsetki maksymalne). 

§ 2
2
. Jeżeli wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej przekracza wysokość odsetek

maksymalnych, należą się odsetki maksymalne. 

§ 2
3
. Postanowienia umowne nie mogą wyłączać ani ograniczać przepisów o odsetkach

maksymalnych, także w razie dokonania wyboru prawa obcego. W takim przypadku stosuje się 

przepisy ustawy. 

Art.  360. [Termin płatności odsetek]  

W braku odmiennego zastrzeżenia co do terminu płatności odsetek są one płatne co roku z dołu, 

a jeżeli termin płatności sumy pieniężnej jest krótszy niż rok - jednocześnie z zapłatą tej sumy. 

PORĘCZENIE 

Art.  876. [Umowa poręczenia]  

§  1. Przez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać 

zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał. 

§  2. Oświadczenie poręczyciela powinno być pod rygorem nieważności złożone na piśmie. 

Art.  877. [Konwersja nieważnego poręczenia]  

W razie poręczenia za dług osoby, która nie mogła się zobowiązać z powodu braku zdolności do 

czynności prawnych, poręczyciel powinien spełnić świadczenie jako dłużnik główny, jeżeli w chwili 

poręczenia o braku zdolności tej osoby wiedział lub z łatwością mógł się dowiedzieć. 

Art.  878. [Poręczenie za przyszły dług]  

http://sip.lex.pl/#/hipertekst/16785996_art(359)_1?pit=2015-12-14
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§  1. Można poręczyć za dług przyszły do wysokości z góry oznaczonej. 

§  2. Bezterminowe poręczenie za dług przyszły może być przed powstaniem długu odwołane w 

każdym czasie. 

Art.  879. [Zakres zobowiązania poręczyciela]  

§  1. O zakresie zobowiązania poręczyciela rozstrzyga każdoczesny zakres zobowiązania dłużnika. 

§  2. Jednakże czynność prawna dokonana przez dłużnika z wierzycielem po udzieleniu poręczenia 

nie może zwiększyć zobowiązania poręczyciela. 

Art.  880. [Opóźnienie dłużnika]  

Jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia, wierzyciel powinien zawiadomić o tym 

niezwłocznie poręczyciela. 

Art.  881. [Odpowiedzialność solidarna]  

W braku odmiennego zastrzeżenia poręczyciel jest odpowiedzialny jak współdłużnik solidarny. 

Art.  883. [Zarzuty przysługujące poręczycielowi]  

§  1. Poręczyciel może podnieść przeciwko wierzycielowi wszelkie zarzuty, które przysługują 

dłużnikowi; w szczególności poręczyciel może potrącić wierzytelność przysługującą dłużnikowi 

względem wierzyciela. 

§  2. Poręczyciel nie traci powyższych zarzutów, chociażby dłużnik zrzekł się ich albo uznał 

roszczenie wierzyciela. 

§  3. W razie śmierci dłużnika poręczyciel nie może powoływać się na ograniczenie 

odpowiedzialności spadkobiercy wynikające z przepisów prawa spadkowego. 

Art.  884. [Zawiadomienie dłużnika]  

§  1. Poręczyciel, przeciwko któremu wierzyciel dochodzi roszczenia, powinien zawiadomić 

niezwłocznie dłużnika wzywając go do wzięcia udziału w sprawie. 

§  2. Jeżeli dłużnik nie weźmie udziału w sprawie, nie może on podnieść przeciwko poręczycielowi 

zarzutów, które mu przysługiwały przeciwko wierzycielowi, a których poręczyciel nie podniósł z 

tego powodu, że o nich nie wiedział. 

Art.  885. [Zawiadomienie o zapłacie długu]  

Poręczyciel powinien niezwłocznie zawiadomić dłużnika o dokonanej przez siebie zapłacie długu, 

za który poręczył. Gdyby tego nie uczynił, a dłużnik zobowiązanie wykonał, nie może żądać od 

dłużnika zwrotu tego, co sam wierzycielowi zapłacił, chyba że dłużnik działał w złej wierze. 

Art.  886. [Zawiadomienie o wykonaniu zobowiązania]  

Jeżeli poręczenie udzielone zostało za wiedzą dłużnika, dłużnik powinien niezwłocznie 

zawiadomić poręczyciela o wykonaniu zobowiązania. Gdyby tego nie uczynił, poręczyciel, który 

zaspokoił wierzyciela, może żądać od dłużnika zwrotu tego, co wierzycielowi zapłacił, chyba że 

działał w złej wierze. 

Art.  887. [Odpowiedzialność wierzyciela]  
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Jeżeli wierzyciel wyzbył się zabezpieczenia wierzytelności albo środków dowodowych, ponosi on 

względem poręczyciela odpowiedzialność za wynikłą stąd szkodę. 

 

PORĘCZENIE WEKSLOWE. 

Art.  30.  

Zapłatę wekslu można zabezpieczyć poręczeniem wekslowem (aval) co do całości sumy 

wekslowej lub co do jej części. 

Poręczenie może dać osoba trzecia lub nawet osoba, podpisana na wekslu. 

Art.  31.  

Poręczenie umieszcza się na wekslu albo na przedłużku. 

Poręczenie oznacza się wyrazem "poręczam" lub innym zwrotem równoznacznym; podpisuje je 

poręczyciel. 

Poręczenie powinno wskazywać, za kogo je dano. W braku takiej wskazówki uważa się, że 

poręczenia udzielono za wystawcę. 

Art.  32.  

Poręczyciel wekslowy odpowiada tak samo, jak ten, za kogo poręczył. 

Zobowiązanie poręczyciela jest ważne, chociażby nawet zobowiązanie, za które poręcza, było 

nieważne z jakiejkolwiek przyczyny z wyjątkiem wady formalnej. 

Poręczyciel wekslowy, który zapłacił weksel, nabywa prawa, wynikające z wekslu, przeciw osobie, 

za którą poręczył, i przeciw tym, którzy wobec tej osoby odpowiadają z wekslu. 

Zastaw na rzeczach ruchomych 

Art.  306. [Zastaw na rzeczy]  

§  1. W celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności można rzecz ruchomą obciążyć prawem, na 

mocy którego wierzyciel będzie mógł dochodzić zaspokojenia z rzeczy bez względu na to, czyją 

stała się własnością, i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela rzeczy, 

wyjąwszy tych, którym z mocy ustawy przysługuje pierwszeństwo szczególne. 

§  2. Zastaw można ustanowić także w celu zabezpieczenia wierzytelności przyszłej lub 

warunkowej. 

Art.  307. [Ustanowienie zastawu]  

§  1. Do ustanowienia zastawu potrzebna jest umowa między właścicielem a wierzycielem oraz, z 

zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wydanie rzeczy wierzycielowi albo osobie 

trzeciej, na którą strony się zgodziły. 

§  2. Jeżeli rzecz znajduje się w dzierżeniu wierzyciela, do ustanowienia zastawu wystarcza sama 

umowa. 

http://sip.lex.pl/#/hipertekst/16785996_art(306)_1
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§  3. Zastaw jest skuteczny wobec wierzycieli zastawcy, jeżeli umowa o ustanowienie zastawu 

została zawarta na piśmie z datą pewną. 

Art.  308. [Zastaw rejestrowy]  

Wierzytelność można także zabezpieczyć zastawem rejestrowym, który regulują odrębne 

przepisy. 

Art.  310. [Pierwszeństwo]  

Jeżeli w chwili ustanowienia zastawu rzecz jest już obciążona innym prawem rzeczowym, zastaw 

powstały później ma pierwszeństwo przed prawem powstałym wcześniej, chyba że zastawnik 

działał w złej wierze. 

Art.  311. [Nieważne zastrzeżenie niezbywalności]  

Nieważne jest zastrzeżenie, przez które zastawca zobowiązuje się względem zastawnika, że nie 

dokona zbycia lub obciążenia rzeczy przed wygaśnięciem zastawu. 

Art.  314. [Zakres zabezpieczenia]  

Zastaw zabezpiecza także roszczenia o odsetki za trzy ostatnie lata przed zbyciem rzeczy w 

postępowaniu egzekucyjnym lub upadłościowym, przyznane koszty postępowania w wysokości 

nieprzekraczającej dziesiątej części kapitału oraz inne roszczenia o świadczenia uboczne, w 

szczególności roszczenie o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania 

zobowiązania oraz o zwrot nakładów na rzecz. 

Art.  316. [Wyłączenie ograniczenia odpowiedzialności]  

Zastawnik może dochodzić zaspokojenia z rzeczy obciążonej zastawem bez względu na 

ograniczenie odpowiedzialności dłużnika wynikające z przepisów prawa spadkowego. 

Art.  317. [Wyjątek od zasady akcesoryjności]  

Przedawnienie wierzytelności zabezpieczonej zastawem nie narusza uprawnienia zastawnika do 

uzyskania zaspokojenia z rzeczy obciążonej. Przepisu powyższego nie stosuje się do roszczenia o 

odsetki lub inne świadczenia uboczne. 

Art.  318. [Obowiązki zastawnika]  

Zastawnik, któremu rzecz została wydana, powinien czuwać nad jej zachowaniem stosownie do 

przepisów o przechowaniu za wynagrodzeniem. Po wygaśnięciu zastawu powinien zwrócić rzecz 

zastawcy. 
  

PPRRZZEEWWŁŁAASSZZCCZZEENNIIEE  NNAA  ZZAABBEEZZPPIIEECCZZEENNIIEE  

Art.  155. [Umowa przenosząca własność]  

§  1. Umowa sprzedaży, zamiany, darowizny, przekazania nieruchomości lub inna umowa 

zobowiązująca do przeniesienia własności rzeczy co do tożsamości oznaczonej przenosi własność 

na nabywcę, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej albo że strony inaczej postanowiły. 

§  2. Jeżeli przedmiotem umowy zobowiązującej do przeniesienia własności są rzeczy oznaczone 

tylko co do gatunku, do przeniesienia własności potrzebne jest przeniesienie posiadania rzeczy. 

http://sip.lex.pl/#/hipertekst/16785996_art(308)_1
http://sip.lex.pl/#/hipertekst/16785996_art(155)_1?pit=2015-12-14
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To samo dotyczy wypadku, gdy przedmiotem umowy zobowiązującej do przeniesienia własności 

są rzeczy przyszłe. 
 

Art.  157. [Przeniesienie własności nieruchomości]  

§  1. Własność nieruchomości nie może być przeniesiona pod warunkiem ani z zastrzeżeniem 

terminu. 

Art.  158. [Forma umowy przenoszącej własność nieruchomości]  

Umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości powinna być zawarta w formie 

aktu notarialnego.  

Hipoteka 
 

Art.  65. [Istota hipoteki. Prawa obciążane hipoteką]  

1. W celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności wynikającej z określonego stosunku 

prawnego można nieruchomość obciążyć prawem, na mocy którego wierzyciel może dochodzić 

zaspokojenia z nieruchomości bez względu na to, czyją stała się własnością, i z pierwszeństwem 

przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości (hipoteka). 

2. Przedmiotem hipoteki może być także: 

1) użytkowanie wieczyste wraz z budynkami i urządzeniami na użytkowanym gruncie 

stanowiącymi własność użytkownika wieczystego; 

2) spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu; 

3) wierzytelność zabezpieczona hipoteką. 

Art.  67. [Konstytutywność wpisu w księdze wieczystej]  

Do powstania hipoteki niezbędny jest wpis w księdze wieczystej. 

Art.  68. [Zabezpieczenie wierzytelności pieniężnych]  

1. Hipoteka zabezpiecza wierzytelność pieniężną, w tym również wierzytelność przyszłą. 

2. Hipoteka zabezpiecza wierzytelność do oznaczonej sumy pieniężnej. Jeżeli zabezpieczenie 

hipoteczne jest nadmierne, właściciel obciążonej nieruchomości może żądać zmniejszenia sumy 

hipoteki. 

3. Sumę hipoteki wyraża się w tej samej walucie co zabezpieczona wierzytelność, jeżeli strony w 

umowie ustanawiającej hipotekę nie postanowiły inaczej. 
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PRAWO SĄSIEDZKIE 

Art.  140. [Uprawnienia właściciela] 

W granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego właściciel może, z 

wyłączeniem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem 

swego prawa, w szczególności może pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy. W tych samych 

granicach może rozporządzać rzeczą. 

Art.  142. [Odwrócenie grożącego niebezpieczeństwa]  

§  1. Właściciel nie może się sprzeciwić użyciu a nawet uszkodzeniu lub zniszczeniu rzeczy przez inną 

osobę, jeżeli to jest konieczne do odwrócenia niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio dobrom 

osobistym tej osoby lub osoby trzeciej. Może jednak żądać naprawienia wynikłej stąd szkody. 

§  2. Przepis powyższy stosuje się także w razie niebezpieczeństwa grożącego dobrom majątkowym, 

chyba że grożąca szkoda jest oczywiście i niewspółmiernie mniejsza aniżeli uszczerbek, który mógłby 

ponieść właściciel wskutek użycia, uszkodzenia lub zniszczenia rzeczy. 

Art.  143. [Granice własności gruntu]  

W granicach określonych przez społeczno-gospodarcze przeznaczenie gruntu własność gruntu 

rozciąga się na przestrzeń nad i pod jego powierzchnią. Przepis ten nie uchybia przepisom 

regulującym prawa do wód. 

Art.  144. [Zakaz immisji]  

Właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, 

które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze 

społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych. 

Art.  145. [Droga konieczna]  

§  1. Jeżeli nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należących do tej 

nieruchomości budynków gospodarskich, właściciel może żądać od właścicieli gruntów sąsiednich 

ustanowienia za wynagrodzeniem potrzebnej służebności drogowej (droga konieczna). 

§  2. Przeprowadzenie drogi koniecznej nastąpi z uwzględnieniem potrzeb nieruchomości niemającej 

dostępu do drogi publicznej oraz z najmniejszym obciążeniem gruntów, przez które droga ma 

prowadzić. Jeżeli potrzeba ustanowienia drogi jest następstwem sprzedaży gruntu lub innej czynności 

prawnej, a między interesowanymi nie dojdzie do porozumienia, sąd zarządzi, o ile to jest możliwe, 

przeprowadzenie drogi przez grunty, które były przedmiotem tej czynności prawnej. 

§  3. Przeprowadzenie drogi koniecznej powinno uwzględniać interes społeczno-gospodarczy. 

Art.  146. [Ustanowienie służebności osobistej]  

Przepisy artykułu poprzedzającego stosuje się odpowiednio do samoistnego posiadacza 

nieruchomości; jednakże posiadacz może żądać tylko ustanowienia służebności osobistej. 

http://sip.lex.pl/#/hipertekst/16785996_art(140)_1?pit=2015-12-14
http://sip.lex.pl/#/hipertekst/16785996_art(143)_1?pit=2015-12-14
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Art.  147. [Zakaz prowadzenia robót grożących utratą oparcia]  

Właścicielowi nie wolno dokonywać robót ziemnych w taki sposób, żeby to groziło nieruchomościom 

sąsiednim utratą oparcia. 

Art.  148. [Owoce opadłe na grunt sąsiedni]  

Owoce opadłe z drzewa lub krzewu na grunt sąsiedni stanowią jego pożytki. Przepisu tego nie stosuje 

się, gdy grunt sąsiedni jest przeznaczony na użytek publiczny. 

Art.  149. [Wejście na grunt sąsiedni]  

Właściciel gruntu może wejść na grunt sąsiedni w celu usunięcia zwieszających się z jego drzew 

gałęzi lub owoców. Właściciel sąsiedniego gruntu może jednak żądać naprawienia wynikłej stąd 

szkody. 

Art.  150. [Korzenie, gałęzie, owoce]  

Właściciel gruntu może obciąć i zachować dla siebie korzenie przechodzące z sąsiedniego gruntu. To 

samo dotyczy gałęzi i owoców zwieszających się z sąsiedniego gruntu; jednakże w wypadku takim 

właściciel powinien uprzednio wyznaczyć sąsiadowi odpowiedni termin do ich usunięcia. 

Art.  151. [Przekroczenie granicy przy wznoszeniu budynku]  

Jeżeli przy wznoszeniu budynku lub innego urządzenia przekroczono bez winy umyślnej granice 

sąsiedniego gruntu, właściciel tego gruntu nie może żądać przywrócenia stanu poprzedniego, chyba 

że bez nieuzasadnionej zwłoki sprzeciwił się przekroczeniu granicy albo że grozi mu niewspółmiernie 

wielka szkoda. Może on żądać albo stosownego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie 

odpowiedniej służebności gruntowej, albo wykupienia zajętej części gruntu, jak również tej części, 

która na skutek budowy straciła dla niego znaczenie gospodarcze. 

Art.  152. [Współdziałanie przy rozgraniczeniu]  

Właściciele gruntów sąsiadujących obowiązani są do współdziałania przy rozgraniczeniu gruntów oraz 

przy utrzymywaniu stałych znaków granicznych; koszty rozgraniczenia oraz koszty urządzenia i 

utrzymywania stałych znaków granicznych ponoszą po połowie. 

Art.  153. [Postępowanie rozgraniczeniowe]  

Jeżeli granice gruntów stały się sporne, a stanu prawnego nie można stwierdzić, ustala się granice 

według ostatniego spokojnego stanu posiadania. Gdyby również takiego stanu nie można było 

stwierdzić, a postępowanie rozgraniczeniowe nie doprowadziło do ugody między interesowanymi, sąd 

ustali granice z uwzględnieniem wszelkich okoliczności; może przy tym przyznać jednemu z właścicieli 

odpowiednią dopłatę pieniężną. 

Art.  154. [Mury, płoty, miedze, rowy]  

§  1. Domniemywa się, że mury, płoty, miedze, rowy i inne urządzenia podobne, znajdujące się na 

granicy gruntów sąsiadujących, służą do wspólnego użytku sąsiadów. To samo dotyczy drzew i 

krzewów na granicy. 

§  2. Korzystający z wymienionych urządzeń obowiązani są ponosić wspólnie koszty ich utrzymania. 
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DAROWIZNA 
 

Art.  888. [Umowa darowizny]  

§  1. Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz 

obdarowanego kosztem swego majątku. 

Art.  890. [Forma]  

§  1. Oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Jednakże umowa 

darowizny zawarta bez zachowania tej formy staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie 

zostało spełnione. 

Art.  893. [Polecenie darczyńcy]  

Darczyńca może włożyć na obdarowanego obowiązek oznaczonego działania lub zaniechania, nie 

czyniąc nikogo wierzycielem (polecenie). 

Art.  894. [Wypełnienie polecenia]  

§  1. Darczyńca, który wykonał zobowiązanie wynikające z umowy darowizny, może żądać 

wypełnienia polecenia, chyba że ma ono wyłącznie na celu korzyść obdarowanego. 

§  2. Po śmierci darczyńcy wypełnienia polecenia mogą żądać spadkobiercy darczyńcy, a jeżeli 

polecenie ma na względzie interes społeczny - także właściwy organ państwowy. 

Art.  895. [Odmowa wypełnienia polecenia]  

§  1. Obdarowany może odmówić wypełnienia polecenia, jeżeli jest to usprawiedliwione wskutek 

istotnej zmiany stosunków. 

§  2. Jeżeli wypełnienia polecenia żąda darczyńca lub jego spadkobiercy, obdarowany może 

zwolnić się przez wydanie przedmiotu darowizny w naturze w takim stanie, w jakim przedmiot 

ten się znajduje. Przepisu tego nie stosuje się, gdy wypełnienia polecenia żąda właściwy organ 

państwowy. 

 

Art.  898. [Odwołanie darowizny z powodu rażącej niewdzięczności]  

§  1. Darczyńca może odwołać darowiznę nawet już wykonaną, jeżeli obdarowany dopuścił się 

względem niego rażącej niewdzięczności. 

 

Art.  900. [Forma odwołania darowizny]  

Odwołanie darowizny następuje przez oświadczenie złożone obdarowanemu na piśmie. 

 

SPADEK 
Art.  922. [Spadek]  

§  1. Prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka 

osób stosownie do przepisów księgi niniejszej. 

Art.  926. [Źródła powołania do spadku]  

§  1. Powołanie do spadku wynika z ustawy albo z testamentu. 
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§  2. Dziedziczenie ustawowe co do całości spadku następuje wtedy, gdy spadkodawca nie 

powołał spadkobiercy albo gdy żadna z osób, które powołał, nie chce lub nie może być 

spadkobiercą. 

§  3. Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, dziedziczenie ustawowe co do części 

spadku następuje wtedy, gdy spadkodawca nie powołał do tej części spadkobiercy albo gdy 

którakolwiek z kilku osób, które powołał do całości spadku, nie chce lub nie może być 

spadkobiercą. 

Art.  927. [Zdolność do dziedziczenia]  

§  1. Nie może być spadkobiercą osoba fizyczna, która nie żyje w chwili otwarcia spadku, ani 

osoba prawna, która w tym czasie nie istnieje. 

§  2. Jednakże dziecko w chwili otwarcia spadku już poczęte może być spadkobiercą, jeżeli urodzi 

się żywe. 

 

Art.  928. [Niegodność dziedziczenia]  

§  1. Spadkobierca może być uznany przez sąd za niegodnego, jeżeli: 

1) dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy; 

2) podstępem lub groźbą nakłonił spadkodawcę do sporządzenia lub odwołania testamentu albo 

w taki sam sposób przeszkodził mu w dokonaniu jednej z tych czynności; 

3) umyślnie ukrył lub zniszczył testament spadkodawcy, podrobił lub przerobił jego testament 

albo świadomie skorzystał z testamentu przez inną osobę podrobionego lub przerobionego. 

§  2. Spadkobierca niegodny zostaje wyłączony od dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia 

spadku. 

DZIEDZICZENIE USTAWOWE 

Art.  931. [Pierwsza grupa spadkobierców ustawowych]  

§  1. W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego 

małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie 

może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku. 

§  2. Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu 

przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Przepis ten stosuje się odpowiednio do 

dalszych zstępnych. 

Art.  932. [Dziedziczenie w braku zstępnych spadkodawcy]  

§  1. W braku zstępnych spadkodawcy powołani są do spadku z ustawy jego małżonek i rodzice. 

§  2. Udział spadkowy każdego z rodziców, które dziedziczy w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy, 

wynosi jedną czwartą całości spadku. Jeżeli ojcostwo rodzica nie zostało ustalone, udział 

spadkowy matki spadkodawcy, dziedziczącej w zbiegu z jego małżonkiem, wynosi połowę spadku. 

§  3. W braku zstępnych i małżonka spadkodawcy cały spadek przypada jego rodzicom w 

częściach równych. 

§  4. Jeżeli jedno z rodziców spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by 

mu przypadał, przypada rodzeństwu spadkodawcy w częściach równych. 
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§  5. Jeżeli którekolwiek z rodzeństwa spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku pozostawiając 

zstępnych, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym. Podział tego 

udziału następuje według zasad, które dotyczą podziału między dalszych zstępnych 

spadkodawcy. 

§  6. Jeżeli jedno z rodziców nie dożyło otwarcia spadku i brak jest rodzeństwa spadkodawcy lub 

ich zstępnych, udział spadkowy rodzica dziedziczącego w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy 

wynosi połowę spadku. 

Art.  933. [Udział spadkowy małżonka]  

§  1. Udział spadkowy małżonka, który dziedziczy w zbiegu z rodzicami, rodzeństwem i zstępnymi 

rodzeństwa spadkodawcy, wynosi połowę spadku. 

§  2. W braku zstępnych spadkodawcy, jego rodziców, rodzeństwa i ich zstępnych, cały spadek 

przypada małżonkowi spadkodawcy. 

Art.  935
1
. [Wyłączenie małżonka pozostającego w separacji]  

Przepisów o powołaniu do dziedziczenia z ustawy nie stosuje się do małżonka spadkodawcy 

pozostającego w separacji. 

Art.  940. [Wyłączenie małżonka]  

§  1. Małżonek jest wyłączony od dziedziczenia, jeżeli spadkodawca wystąpił o orzeczenie 

rozwodu lub separacji z jego winy, a żądanie to było uzasadnione. 

 

ROZRZĄDZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI 

 

Art.  941. [Wyłączność testamentu]  

Rozrządzić majątkiem na wypadek śmierci można jedynie przez testament. 

Art.  943. [Odwołanie testamentu]  

Spadkodawca może w każdej chwili odwołać zarówno cały testament, jak i jego poszczególne 

postanowienia. 

Art.  945. [Przesłanki nieważności testamentu]  

§  1. Testament jest nieważny, jeżeli został sporządzony: 

1) w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli; 

2) pod wpływem błędu uzasadniającego przypuszczenie, że gdyby spadkodawca nie działał pod 

wpływem błędu, nie sporządziłby testamentu tej treści; 

3) pod wpływem groźby. 

§  2. Na nieważność testamentu z powyższych przyczyn nie można się powołać po upływie lat 

trzech od dnia, w którym osoba mająca w tym interes dowiedziała się o przyczynie nieważności, a 

w każdym razie po upływie lat dziesięciu od otwarcia spadku. 
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Art.  946. [Odwołanie testamentu]  

Odwołanie testamentu może nastąpić bądź w ten sposób, że spadkodawca sporządzi nowy 

testament, bądź też w ten sposób, że w zamiarze odwołania testament zniszczy lub pozbawi go 

cech, od których zależy jego ważność, bądź wreszcie w ten sposób, że dokona w testamencie 

zmian, z których wynika wola odwołania jego postanowień. 

Art.  947. [Skutki sporządzenia nowego testamentu]  

Jeżeli spadkodawca sporządził nowy testament nie zaznaczając w nim, że poprzedni odwołuje, 

ulegają odwołaniu tylko te postanowienia poprzedniego testamentu, których nie można pogodzić 

z treścią nowego testamentu. 

Art.  948. [Wykładnia testamentu]  

§  1. Testament należy tak tłumaczyć, ażeby zapewnić możliwie najpełniejsze urzeczywistnienie 

woli spadkodawcy. 

§  2. Jeżeli testament może być tłumaczony rozmaicie, należy przyjąć taką wykładnię, która 

pozwala utrzymać rozrządzenia spadkodawcy w mocy i nadać im rozsądną treść. 

 

FORMA 

Art.  949. [Testament holograficzny]  

§  1. Spadkodawca może sporządzić testament w ten sposób, że napisze go w całości pismem 

ręcznym, podpisze i opatrzy datą. 

§  2. Jednakże brak daty nie pociąga za sobą nieważności testamentu własnoręcznego, jeżeli nie 

wywołuje wątpliwości co do zdolności spadkodawcy do sporządzenia testamentu, co do treści 

testamentu lub co do wzajemnego stosunku kilku testamentów. 

Art.  950. [Testament notarialny]  

Testament może być sporządzony w formie aktu notarialnego. 

Art.  951. [Testament allograficzny]  

§  1. Spadkodawca może sporządzić testament także w ten sposób, że w obecności dwóch 

świadków oświadczy swoją ostatnią wolę ustnie wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta), 

starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu albo gminy lub kierownika urzędu stanu 

cywilnego. 

§  2. Oświadczenie spadkodawcy spisuje się w protokole z podaniem daty jego sporządzenia. 

Protokół odczytuje się spadkodawcy w obecności świadków. Protokół powinien być podpisany 

przez spadkodawcę, przez osobę, wobec której wola została oświadczona, oraz przez świadków. 

Jeżeli spadkodawca nie może podpisać protokołu, należy to zaznaczyć w protokole ze 

wskazaniem przyczyny braku podpisu. 

§  3. Osoby głuche lub nieme nie mogą sporządzić testamentu w sposób przewidziany w artykule 

niniejszym. 

Art.  952. [Testament ustny]  

§  1. Jeżeli istnieje obawa rychłej śmierci spadkodawcy albo jeżeli wskutek szczególnych 

okoliczności zachowanie zwykłej formy testamentu jest niemożliwe lub bardzo utrudnione, 
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spadkodawca może oświadczyć ostatnią wolę ustnie przy jednoczesnej obecności co najmniej 

trzech świadków. 

Art.  953. [Testament podróżny]  

Podczas podróży na polskim statku morskim lub powietrznym można sporządzić testament 

przed dowódcą statku lub jego zastępcą w ten sposób, że spadkodawca oświadcza swą wolę 

dowódcy statku lub jego zastępcy w obecności dwóch świadków 

Art.  954. [Testamenty wojskowe]  

Szczególną formę testamentów wojskowych określi rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej 

wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości. 

Art.  959. [Powołanie testamentowe]  

Spadkodawca może powołać do całości lub części spadku jedną lub kilka osób. 

Art.  960. [Domniemanie równych udziałów]  

Jeżeli spadkodawca powołał do spadku lub do oznaczonej części spadku kilku spadkobierców, nie 

określając ich udziałów spadkowych, dziedziczą oni w częściach równych. 

Art.  961. [Rozrządzenie przedmiotami majątkowymi]  

Jeżeli spadkodawca przeznaczył oznaczonej osobie w testamencie poszczególne przedmioty 

majątkowe, które wyczerpują prawie cały spadek, osobę tę poczytuje się w razie wątpliwości nie 

za zapisobiercę, lecz za spadkobiercę powołanego do całego spadku. Jeżeli takie rozrządzenie 

testamentowe zostało dokonane na rzecz kilku osób, osoby te poczytuje się w razie wątpliwości 

za powołane do całego spadku w częściach ułamkowych odpowiadających stosunkowi wartości 

przeznaczonych im przedmiotów. 

 

Art.  968. [Zapis i dalszy zapis]  

§  1. Spadkodawca może przez rozrządzenie testamentowe zobowiązać spadkobiercę 

ustawowego lub testamentowego do spełnienia określonego świadczenia majątkowego na rzecz 

oznaczonej osoby (zapis zwykły). 

§  2. Spadkodawca może obciążyć zapisem zwykłym także zapisobiercę (dalszy zapis). 

Art.  982. [Polecenie]  

Spadkodawca może w testamencie włożyć na spadkobiercę lub na zapisobiercę obowiązek 

oznaczonego działania lub zaniechania, nie czyniąc nikogo wierzycielem (polecenie) 

ZACHOWEK 

Art.  991. [Uprawnieni do zachowku]  

§  1. Zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z 

ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny 

uprawniony jest małoletni - dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał 

przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach - połowa wartości tego udziału 

(zachowek). 
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§  2. Jeżeli uprawniony nie otrzymał należnego mu zachowku bądź w postaci uczynionej przez 

spadkodawcę darowizny, bądź w postaci powołania do spadku, bądź w postaci zapisu, 

przysługuje mu przeciwko spadkobiercy roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do 

pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia. 

Art.  992. [Podstawa obliczenia zachowku]  

Przy ustalaniu udziału spadkowego stanowiącego podstawę do obliczania zachowku uwzględnia 

się także spadkobierców niegodnych oraz spadkobierców, którzy spadek odrzucili, natomiast nie 

uwzględnia się spadkobierców, którzy zrzekli się dziedziczenia albo zostali wydziedziczeni. 

Art.  994. [Darowizny niepodlegające zaliczeniu]  

§  1. Przy obliczaniu zachowku nie dolicza się do spadku drobnych darowizn, zwyczajowo w 

danych stosunkach przyjętych, ani dokonanych przed więcej niż dziesięciu laty, licząc wstecz od 

otwarcia spadku, darowizn na rzecz osób niebędących spadkobiercami albo uprawnionymi do 

zachowku. 

§  2. Przy obliczaniu zachowku należnego zstępnemu nie dolicza się do spadku darowizn 

uczynionych przez spadkodawcę w czasie, kiedy nie miał zstępnych. Nie dotyczy to jednak 

wypadku, gdy darowizna została uczyniona na mniej niż trzysta dni przed urodzeniem się 

zstępnego. 

§  3. Przy obliczaniu zachowku należnego małżonkowi nie dolicza się do spadku darowizn, które 

spadkodawca uczynił przed zawarciem z nim małżeństwa. 

 

PRZYJĘCIE I ODRZUCENIE SPADKU 

Art.  1012. [Przyjęcie wprost albo z dobrodziejstwem inwentarza, odrzucenie]  

Spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie 

proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem 

inwentarza), bądź też spadek odrzucić. 

Art.  1025. [Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku; akt poświadczenia 

dziedziczenia]  

§  1. Sąd na wniosek osoby mającej w tym interes stwierdza nabycie spadku przez spadkobiercę. 

Notariusz na zasadach określonych w przepisach odrębnych sporządza akt poświadczenia 

dziedziczenia. 

Art.  1026. [Termin]  

Stwierdzenie nabycia spadku oraz poświadczenie dziedziczenia nie może nastąpić przed 

upływem sześciu miesięcy od otwarcia spadku, chyba że wszyscy znani spadkobiercy złożyli już 

oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku. 

Art.  1027. [Dowód praw wynikających z dziedziczenia]  

Względem osoby trzeciej, która nie rości sobie praw do spadku z tytułu dziedziczenia, 

spadkobierca może udowodnić swoje prawa wynikające z dziedziczenia tylko stwierdzeniem 

nabycia spadku albo zarejestrowanym aktem poświadczenia dziedziczenia. 

http://sip.lex.pl/#/hipertekst/16785996_art(1025)_1?pit=2015-12-14
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OPODATKOWANIE SPADKÓW 

Do zapłaty obowiązane są osoby fizyczne, które nabyły majątek w drodze spadku, w przypadku gdy jego wartość 

przekracza kwotę wolną od podatku. 

Podatkowi nie podlega nabycie majątku w drodze spadku o czystej wartości nieprzekraczającej kwoty wolnej, 

która wynosi: 

9637 zł - dla osób należących do I grupy podatkowej, 

7276 zł - dla osób należących do II grupy podatkowej, 

4902 zł - dla osób należących do III grupy podatkowej. 

Grupy podatkowe w podatku od spadków i darowizn 

Grupa I: małżonek, wstępni (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki), pasierb, 

ojczym, macocha, rodzeństwo, teściowie, zięć, synowa; 

Grupa II: zstępni rodzeństwa (np. dzieci siostry, wnuki brata), rodzeństwo rodziców (np. ciotki, wujowie), zstępni i 

małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo 

małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych (np. mąż wnuczki); 

Grupa III: pozostali nabywcy. 

Przy obliczaniu kwoty wolnej od podatku sumuje się wartość rynkową majątku nabytego przez 
spadkobiercę w drodze spadku z wartością rzeczy i praw majątkowych nabytych uprzednio od 
spadkodawcy (np. tytułem darowizny) w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło nabycie 
spadku. 

1) od nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej 

Kwota nadwyżki w zł 
Podatek wynosi 

ponad do 

10.278  

20.556 

10.278  

20.556 

3%  

308 zł 30 gr i 5% od nadwyżki ponad 10.278 zł  

822 zł 20 gr i 7% od nadwyżki ponad 20.556 zł 

2) od nabywców zaliczonych do II grupy podatkowej 

Kwota nadwyżki w zł 
Podatek wynosi 

ponad do 

10.278  

20.556 

10.278  

20.556 

7%  

719 zł 50 gr i 9% od nadwyżki ponad 10.278 zł  

1.644 zł 50 gr i 12% od nadwyżki ponad 20.556 zł 

3) od nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej 

Kwota nadwyżki w zł 
Podatek wynosi 

ponad do 

10.278  

20.556 

10.278  

20.556 

12%  

1.233 zł 40 gr i 16% od nadwyżki ponad 10.278 zł  

2.877 zł 90 gr i 20% od nadwyżki ponad 20.556 zł 

http://www.infor.pl/wskazniki/
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Zwolnienia dla najbliższej rodziny 

Przy nabyciu rzeczy lub praw majątkowych w drodze spadku przez małżonka, zstępnych (dzieci, wnuków, 

prawnuków), wstępnych (rodziców, dziadków), pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, nabywca może 

skorzystać z całkowitego zwolnienia od podatku od spadków i darowizn (zwolnienie nie dotyczy spadków, gdy 

zgon spadkodawcy nastąpił przed dniem 1 stycznia 2007 r.). 

Warunkiem, który trzeba spełnić, aby skorzystać ze zwolnienia od podatku jest zgłoszenie (na formularzu SD-Z2) 

nabytych w drodze spadku składników majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 

miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu stwierdzającego nabycie spadku albo zarejestrowania 

aktu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza. 

W celu skorzystania ze zwolnienia od podatku każdy z nabywców składa odrębne zgłoszenie. 

Obowiązek zgłoszenia nie obejmuje przypadków, gdy wartość rynkowa nabytego majątku nie przekracza kwoty 

wolnej od podatku (z uwzględnieniem zasady kumulacji wartości majątku nabytego ostatnio od tej samej osoby i 

w okresie 5 lat poprzedzających nabycie spadku) - obecnie do kwoty 9637 zł. 

Jeżeli nabycie majątku w drodze spadku nie zostanie zgłoszone we wskazanym terminie, wówczas podlega 

opodatkowaniu na zasadach określonych dla I grupy podatkowej. 

OPODATKOWANIE DAROWIZN 

STAWKI I GRUPU TAKIE SAME JAK W PRZYPADKU SPADKÓW. 

Zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, 

pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli: 

 zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w 

terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego, ORAZ 

 w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a 

wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym 

nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza 

kwotę określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 - udokumentują ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek 

płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-

kredytowej lub przekazem pocztowym. 

Przy obliczaniu kwoty wolnej od podatku sumuje się wartość rynkową otrzymanej darowizny z wartością 

rzeczy i praw majątkowych nabytych przez obdarowanego od tej samej osoby (np. tytułem darowizny, 

nieodpłatnego zniesienia współwłasności) w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło 

nabycie ostatniej darowizny. 

Obowiązek złożenia zeznania nie występuje, gdy: 

- wartość rynkowa darowizny nie przekracza kwoty wolnej od podatku (z uwzględnieniem zasady kumulacji 

wartości majątku nabytego ostatnio od tej samej osoby i w okresie poprzednich 5 lat), 

- umowa darowizny jest zawarta w formie aktu notarialnego. 

http://www.infor.pl/aktywne-druki-formularze/'0',wyszukiwanie,7800,sd-z2-4/
http://www.infor.pl/wskazniki/
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Koszty sądowe - opłaty, wydatki. 

Art.  2. [Koszty sądowe. Strona zobowiązana do uiszczenia kosztów] 

1. Koszty sądowe obejmują opłaty i wydatki.

2. Do uiszczenia kosztów sądowych obowiązana jest strona, która wnosi do sądu pismo

podlegające opłacie lub powodujące wydatki, chyba że ustawa stanowi inaczej. 

Art.  11. [Rodzaje opłat]  

Opłata jest stała, stosunkowa albo podstawowa. 

Art.  12. [Opłata stała i jej wysokość]  

Opłatę stałą pobiera się w sprawach o prawa niemajątkowe oraz we wskazanych w ustawie 

niektórych sprawach o prawa majątkowe, w wysokości jednakowej, niezależnie od wartości 

przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia. Opłata stała nie może być niższa niż 30 

złotych i wyższa niż 5.000 złotych. 

Art.  13. [Opłata stosunkowa i jej wysokość] 

1. Opłatę stosunkową pobiera się w sprawach o prawa majątkowe; wynosi ona 5% wartości

przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 

100.000 złotych. 

Art.  14. [Opłata podstawowa, jej wysokość i wyłączenia]  

1. Opłatę podstawową pobiera się w sprawach, w których przepisy nie przewidują opłaty stałej,

stosunkowej lub tymczasowej. 

3. Opłata podstawowa wynosi 30 złotych i stanowi minimalną opłatę, którą strona jest

obowiązana uiścić od pisma podlegającego opłacie, chyba że ustawa stanowi inaczej. 

Art.  15. [Opłata tymczasowa i jej wysokość. Opłata ostateczna]  

1. Od pisma wniesionego w sprawie o prawa majątkowe, w której wartości przedmiotu sprawy

nie da się ustalić w chwili jej wszczęcia, przewodniczący określa opłatę tymczasową. 

Sprawy z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego 

Art.  26. [Pozwy podlegające opłacie stałej 600 zł]  

1. Opłatę stałą w kwocie 600 złotych pobiera się od pozwu o:

1) rozwód;

2) separację;

3) ochronę dóbr osobistych;

4) ochronę niemajątkowych praw autorskich;

5) ochronę niemajątkowych praw wynikających z uzyskania patentu na wynalazek, prawa

ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub zdobniczego, prawa 

ochronnego na znak towarowy, prawa z rejestracji na oznaczenie geograficzne, prawa z rejestracji 

topografii układów scalonych, prawa z rejestracji wzoru zdobniczego; 

6) ochronę innych praw niemajątkowych, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej;
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7) ochronę niemajątkowych praw dochodzonych w postępowaniu grupowym. 

2. W sprawach o rozwód, o separację lub o unieważnienie małżeństwa, w razie zasądzenia 

alimentów na rzecz małżonka w orzeczeniu kończącym postępowanie w instancji, pobiera się od 

małżonka zobowiązanego opłatę stosunkową od zasądzonego roszczenia, a w razie nakazania 

eksmisji jednego z małżonków albo podziału wspólnego majątku pobiera się także opłatę w 

wysokości przewidzianej od pozwu lub wniosku w takiej sprawie. 

Art.  27. [Pozwy podlegające opłacie stałej 200 zł]  

Opłatę stałą w kwocie 200 złotych pobiera się od pozwu w sprawie o: 

1) ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa; 

2) unieważnienie małżeństwa; 

3) rozwiązanie przysposobienia; 

4) zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa; 

5) unieważnienie uznania dziecka; 

6) ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej; 

7) naruszenie posiadania; 

8) uchylenie uchwały organu spółdzielni; 

8a) stwierdzenie nieważności uchwały organu spółdzielni; 

8b) ustalenie istnienia lub nieistnienia uchwały organu spółdzielni; 

9) uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej; 

10) przyjęcie w poczet członków spółdzielni mieszkaniowej; 

11) opróżnienie lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu; 

12) ustalenie wstąpienia w stosunek najmu. 

 

Sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych 

Art.  35. [Oplata podstawowa i opłata stosunkowa w sprawach z zakresu prawa pracy]  

1. W sprawach z zakresu prawa pracy pobiera się opłatę podstawową w kwocie 30 złotych 

wyłącznie od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem 

prawomocnego orzeczenia. Jednakże w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu 

przewyższa kwotę 50.000 złotych, pobiera się od wszystkich podlegających opłacie pism 

procesowych opłatę stosunkową. 

 

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego 

Art.  37. [Wnioski z zakresu prawa rodzinnego podlegające opłacie stałej 100 zł]  

Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od wniosku o: 

1) zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego; 



    
 

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 

 3 

2) zmianę wyroku orzekającego rozwód lub separację w części dotyczącej władzy rodzicielskiej; 

3) separację na zgodne żądanie małżonków; 

4) zniesienie separacji; 

5) zezwolenie na udzielenie pełnomocnictwa do oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński; 

6) zwolnienie od obowiązku złożenia lub przedstawienia kierownikowi urzędu stanu cywilnego 

dokumentu potrzebnego do zawarcia związku małżeńskiego. 

 

Sprawy z zakresu prawa rzeczowego 

Art.  39. [Wnioski z zakresu prawa rzeczowego podlegające opłacie stałej 100 zł i 200 zł]  

1. Opłatę stałą w kwocie 200 złotych pobiera się od wniosku o: 

1) ustanowienie drogi koniecznej; 

2) rozgraniczenie nieruchomości; 

3) stwierdzenie nabycia służebności gruntowej przez zasiedzenie. 

2. Opłatę w kwocie 100 złotych pobiera się od wniosku o: 

1) ustalenie sposobu korzystania z rzeczy wspólnej; 

2) ustanowienie zarządcy rzeczy wspólnej lub przedmiotu użytkowania; 

3) rozstrzygnięcie co do dokonania czynności dotyczącej rzeczy wspólnej. 

Art.  40. [Opłata od wniosku o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez 

zasiedzenie]  

Opłatę stałą w kwocie 2.000 złotych pobiera się od wniosku o stwierdzenie nabycia własności 

nieruchomości przez zasiedzenie. 

Art.  41. [Opłaty stałe od wniosku o zniesienie współwłasności]  

1. Opłatę stałą w kwocie 1.000 złotych pobiera się od wniosku o zniesienie współwłasności. 

2. Jeżeli wniosek zawiera zgodny projekt zniesienia współwłasności, pobiera się opłatę stałą w 

kwocie 300 złotych. 

 

Sprawy z zakresu prawa o księgach wieczystych 

Art.  42. [Opłaty stałe od wniosku o wpis w księdze wieczystej]  

1. Opłatę stałą w kwocie 200 złotych pobiera się od wniosku o wpis w księdze wieczystej 

własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego, chyba że przepis 

szczególny stanowi inaczej. 

2. Jeżeli wniosek dotyczy wpisu udziału w prawie, pobiera się część opłaty stałej proporcjonalną 

do wysokości udziału, nie mniej jednak niż 100 złotych. 

3. Od wniosku o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego 

własnościowego prawa do lokalu na podstawie dziedziczenia, zapisu lub działu spadku albo  
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zniesienia współwłasności pobiera się jedną opłatę stałą w wysokości 150 złotych niezależnie od 

liczby udziałów w tych prawach. 

 

Art.  43. [Wnioski o wpis w księdze wieczystej podlegające opłacie stałej 150 zł]  

Opłatę stałą w kwocie 150 złotych pobiera się od wniosku o wpis: 

1) własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego 

w wyniku podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami; 

2) własności nieruchomości rolnej o powierzchni do 5 ha; 

3) praw osobistych i roszczeń; 

4) zmiany treści ograniczonych praw rzeczowych. 

Art.  44. [Wnioski do sądu wieczystoksięgowego podlegające opłacie stałej 60 zł]  

1. Opłatę stałą w kwocie 60 złotych pobiera się od wniosku o: 

1) założenie księgi wieczystej; 

2) połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej, która jest już prowadzona, niezależnie 

od liczby łączonych nieruchomości; 

3) odłączenie nieruchomości lub jej części; 

4) sprostowanie działu I-O; 

5) wpis ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z 

rzeczywistym stanem prawnym; 

 

Sprawy z zakresu prawa spadkowego 

Art.  49. [Wnioski z zakresu prawa spadkowego podlegające opłacie stałej 50 zł]  

1. Opłatę stałą w kwocie 50 złotych pobiera się od wniosku o: 

1) stwierdzenie nabycia spadku; 

2) zabezpieczenie spadku; 

3) sporządzenie spisu inwentarza; 

4) odebranie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. 

2. Jeżeli wnioski, o których mowa w ust. 1, są umieszczone w jednym piśmie lub we wniosku o 

dział spadku, opłatę pobiera się od każdego z nich odrębnie. 

Art.  50. [Pisma z zakresu prawa spadkowego podlegające opłacie stałej 100 zł]  

Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od: 

1) apelacji, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego 

orzeczenia w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku; 

2) wniosku o zabezpieczenie spadku po cudzoziemcu; 
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3) wniosku o wydanie właściwemu konsulowi spadku po cudzoziemcu. 

Art.  51. [Opłaty stałe od wniosku o dział spadku oraz od wniosku o dział spadku połączony 

ze zniesieniem współwłasności]  

1. Opłatę stałą w kwocie 500 złotych pobiera się od wniosku o dział spadku, a jeżeli zawiera on 

zgodny projekt działu spadku, pobiera się opłatę stałą w kwocie 300 złotych. 

2. Opłatę stałą w kwocie 1.000 złotych pobiera się od wniosku o dział spadku połączony ze 

zniesieniem współwłasności, a jeżeli zawiera on zgodny projekt działu spadku i zniesienia 

współwłasności, pobiera się opłatę stałą w kwocie 600 złotych. 

 

OPŁATY KANCELARYJNE 

Art.  77. [Wysokość opłaty kancelaryjnej]  

1. Opłatę od wniosku o wydanie na podstawie akt: 

1) poświadczonego odpisu, wypisu lub wyciągu, 

2) odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem prawomocności, 

3) odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem wykonalności, 

4) zaświadczenia 

- pobiera się w kwocie 6 złotych za każdą rozpoczętą stronicę wydanego dokumentu. 

 

Art.  85. [Zwrot świadkowi kosztów podróży, noclegu i utrzymania]  

1. Świadkowi przysługuje zwrot kosztów podróży - z miejsca jego zamieszkania do miejsca 

wykonywania czynności sądowej na wezwanie sądu - w wysokości rzeczywiście poniesionych, 

racjonalnych i celowych kosztów przejazdu własnym samochodem lub innym odpowiednim 

środkiem transportu. 

2. Górną granicę należności, o których mowa w ust. 1, stanowi wysokość kosztów przysługujących 

pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z 

tytułu podróży służbowej na obszarze kraju. 

 

Art.  102. [Zwolnienie osoby fizycznej z ponoszenia kosztów sądowych]  

1. Zwolnienia od kosztów sądowych może się domagać osoba fizyczna, jeżeli złoży oświadczenie, 

z którego wynika, że nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla 

siebie i rodziny. 

 



Reklamacja towaru  

 

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …… towar jest wadliwy. Wada 
polega na ………………… Wada została stwierdzona w dniu ……………………….. Z uwagi 
na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam: 

 

 wymiany towaru na nowy* (art. 561 § 1) 

 nieodpłatną naprawę towaru* (art. 561 § 1) 

 obniżenia ceny towaru o kwotę ……….. (słownie: ………) zł, Proszę o zwrot podanej 
kwoty na konto …………../przekazem pocztowym na mój adres* (art. 560 § 1) 

 odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto ………….* (art. 560 § 1) 

 

Z poważaniem 
 

 



Imię i nazwisko konsumenta(-ów)  Miejscowość, data.  
Adres konsumenta(-ów) 
 

        Nazwa i adres przedsiębiorcy  
 

 
 

Oświadczenie 
o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość  

lub poza lokalem przedsiębiorstwa 
 
 
 
Ja/My (*)………………….……………niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) 

odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) ………………………………..…… 

1. Data zawarcia umowy1/odbioru2(*)………………………………………..……………….  

2. Proszę o zwrot kwoty....................zł (słownie):..............................................................) 

przekazem pocztowym na adres.........................................................................lub na 

konto nr......................................................................................................................... . 

 

Zwracam......................................................................................... w stanie niezmienionym 

 

…………………………………… 

Podpis konsumenta(-ów) 

 



Umowa o najem okazjonalny 

 

Zawarta w dniu ………….. r. w …………………. pomiędzy: 

 

1) …………………………… (nr dowodu osobistego ………………) i 

…………………………………. (nr dowodu osobistego ……………….) , zamieszkałymi w 

……………… przy ul. …………………………….., . ………………………, zwani dalej 

Wynajmującymi 

 

a 

 

2) ……………………………………, zamieszkałym w …………….., ul. …………………, 

legitymującym się dowodem osobistym ………………………………….., zwany dalej 

Najemcą, 

 

o treści następującej: 

 

§ 1 

Wynajmujący oświadczają, że są właścicielami lokalu mieszkalnego nr ……… o pow. 

…………… m2, położonego w …………………………….. przy ul. ……………………. (dalej 

zwany Lokalem). 

 

§ 2 

1. Wynajmujący oddają Najemcy do używania Lokal w stanie stwierdzonym protokołem 

odbioru będącym załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Najemca stwierdza, że stan Lokalu jest mu znany. 

3. Uwagi stron co do stanu technicznego Lokalu są opisane w protokole odbioru będącym 

załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy. 

 

§ 3 

Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony – …….. lat…. 



 

§ 4 

1. Najemca zobowiązuje się do zapłaty Wynajmującym czynszu najmu w wysokości 

…………….. (słownie: ………………….) zł miesięcznie. Czynsz będzie płatny z góry w 

terminie do 10 każdego miesiąca. W przypadku opóźnienia w zapłacie Wynajmującym 

przysługują odsetki w wysokości ustawowej. 

2. Najemca będzie wpłacał czynsz najmu na następujący rachunek bankowy: 

……………………………………………………………………………………………… 

3. Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego, o którym mowa w 

ustępie 2, kwotą zapłaty. 

 

§ 5 

Oprócz czynszu najmu Najemca jest obowiązany do terminowego pokrywania kosztów 

związanych z eksploatacją Lokalu, w tym kosztów zarządu nieruchomością wspólną i innych 

opłat eksploatacyjnych należnych administracji i wspólnocie mieszkaniowej, kosztów 

związanych z używaniem zimnej i ciepłej wody, i używaniem energii elektrycznej, ogrzewaniem 

wg stawek wskazanych na rachunkach w terminie do dziesiątego dnia każdego miesiąca na 

wskazany rachunek bankowy. 

 

§ 6 

1. Najemca zobowiązuje się do wykorzystywania Lokalu wyłącznie na cele mieszkaniowe. 

2. Najemca nie ma prawa oddać Lokalu w całości lub w części osobie trzeciej w podnajem 

lub do bezpłatnego używania bez pisemnej zgody Wynajmujących. 

 

§ 7 

Dla zabezpieczenia roszczeń Wynajmujących z tytułu czynszu najmu oraz z tytułu naprawienia 

ewentualnych szkód Najemca zobowiązuje wpłacić Wynajmującym ……………. (słownie: 

………………..) zł kaucji zabezpieczającej. Zostanie ona zwrócona po upływie miesiąca od 

opróżnienia lokalu, po ewentualnym potrąceniu należności. 

 

 



§ 8 

1. Najemca jest zobowiązany do utrzymania Lokalu w należytym stanie technicznym i 

estetycznym, nie gorszym od stanu, w jakim znajduje się w dniu jego objęcia przez 

Najemcę. 

2. Najemca jest także obowiązany przestrzegać regulaminu porządku domowego oraz dbać i 

chronić przed uszkodzeniem i dewastacją części budynku przeznaczone do wspólnego 

korzystania takie jak: klatki schodowe, korytarze i inne pomieszczenia gospodarcze oraz 

otoczenie budynku. 

3. W razie awarii wywołującej szkodę Najemca zobowiązany jest niezwłocznie udostępnić 

Lokal w celu jej usunięcia. W razie odmowy Najemcy bądź jego nieobecności. 

Wynajmujący mają prawo wejść na Lokal w obecności funkcjonariusza Policji. 

4. Najemca obowiązany jest - po wcześniejszym ustaleniu terminu - udostępnić Lokal 

Wynajmującym w celu dokonania przeglądu stanu technicznego oraz wykonania robót 

obciążających Wynajmujących (napraw wymiany wewnętrznych instalacji wod.-kan., 

CO, CW i gazowej), a także zastępczego wykonania przez Wynajmujących prac 

obciążających Najemcę. 

5. Najemca jest obowiązany do naprawienia szkód powstałych z jego winy. 

6. Najemca oświadcza, że w przypadku wykonania egzekucji opróżnienia Lokalu opisanego 

będzie mógł zamieszkać w ………………………… stanowiącym własność 

…………………………. , położonym w ……………… przy ul. 

…………………………….. Najemca zobowiązuje się jednocześnie, że w razie utraty 

możliwości zamieszkania pod tym adresem, w terminie 21 dni od powzięcia wiadomości 

o tym zdarzeniu wskaże inny lokal, w którym mógłby zamieszkać w przypadku 

wykonania egzekucji opróżnienia lokalu, oraz przedstawi oświadczenie właściciela tego 

lokalu, że na ewentualną przeprowadzkę wyraża zgodę. 

 

§ 9 

1. W kwestii wypowiedzenia niniejszej umowy zastosowanie mają także przepisy Kodeksu 

cywilnego oraz ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym 

zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. W szczególności Wynajmujący mogą 



wypowiedzieć umowę najmu nie później niż miesiąc naprzód, na koniec miesiąca 

kalendarzowego, jeśli: 

    a) pomimo pisemnego upomnienia nadal używa Lokalu w sposób sprzeczny z umową lub 

niezgodnie z jego przeznaczeniem lub zaniedbuje obowiązki, dopuszczając do powstania szkód, 

lub niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców albo 

wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc 

uciążliwym korzystanie z innych lokali, lub  

    b) jest w zwłoce z zapłatą czynszu lub innych opłat za używanie Lokalu co najmniej za trzy 

pełne okresy płatności pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia stosunku 

prawnego i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących 

należności, lub  

    c) wynajął, podnajął albo oddał do bezpłatnego używania Lokal lub jego część bez wymaganej 

pisemnej zgody Wynajmujących. 

2. Wynajmujący mogą wypowiedzieć niniejszą umowę z trzymiesięcznym okresem  

wypowiedzenia, jeżeli w czasie trwania umowy Lokal będzie im potrzebny do zaspokojenia 

własnych potrzeb mieszkaniowych. 

§ 10 

Wydanie lokalu Najemcy nastąpiło w dniu dzisiejszym. 

 

§ 11 

1. Strony uzgadniają, że obowiązek ubezpieczenia wszelkich ruchomości od pożaru, zalania, 

kradzieży spoczywać będą na Najemcy. Najemca nie może żądać od Wynajmujących 

pokrycia strat w przypadku braku należytego ubezpieczenia. 

2. Dodatkowe opłaty związane z niniejszą Umową (w szczególności podatek od czynności 

cywilnoprawnych - jeżeli takowy wystąpi) ponosi w całości Najemca. 

3. Strony umawiają się, że wszelkie doręczenia pism dla Najemcy będą dokonywane 

zgodnie z wolą stron do Lokalu. 

 

§ 12 

Po ustaniu stosunku najmu Najemca zobowiązany jest zwrócić Lokal Wynajmującym w 

stanie niepogorszonym. 



 

§ 13 

 

W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy ustawy o ochronie praw 

lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego oraz przepisy kodeksu 

cywilnego. 

 

§ 14 

Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 15 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 
 

Wynajmujący         Najemca 
 
        

………………………………      ……………………………… 
 
 
 
Załączniki: 

1. protokół odbioru 
2. oświadczenie Najemcy w formie aktu notarialnego, w którym poddał się egzekucji i 

zobowiązał do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu 
okazjonalnego w terminie wskazanym przez Wynajmujących i na ich żądanie 

3. oświadczenie Wynajmujących Lokal o wyrażeniu zgody na zamieszkiwanie Najemcy i 
osób z nim zamieszkujących w lokalu wskazanym w oświadczeniu 

4. oświadczenie w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym właściciela 
lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu, o którym mowa w § 8 ust. 6 
umowy, o wyrażeniu zgody na zamieszkanie Najemcy i osób z nim zamieszkujących w 
tym lokalu 
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