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Przysądzenie własności

Art.  998.  [Postanowienie o przysądzeniu własności] 
§  1.  Po uprawomocnieniu się przybicia i wykonaniu przez nabywcę warunków licytacyjnych
lub postanowienia o ustaleniu ceny nabycia i wpłaceniu całej ceny przez Skarb Państwa sąd 
wydaje postanowienie o przysądzeniu własności.
§  2.  Na postanowienie co do przysądzenia własności przysługuje zażalenie. Podstawą 
zażalenia nie mogą być uchybienia sprzed uprawomocnienia się przybicia.
Art.  999.  [Skutki przysądzenia własności] 
§  1.  Prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności przenosi własność na nabywcę i 
jest tytułem do ujawnienia na rzecz nabywcy prawa własności w katastrze nieruchomości oraz
przez wpis w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów. 
Prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności jest tytułem wykonawczym do 
wprowadzenia nabywcy w posiadanie nieruchomości i opróżnienia znajdujących się na tej 
nieruchomości pomieszczeń bez potrzeby nadania mu klauzuli wykonalności. Przepis art. 791
stosuje się odpowiednio.
§  2.  Od chwili uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności na rzecz 
nabywcy należą do niego pożytki z nieruchomości. Powtarzające się daniny publiczne 
przypadające z nieruchomości od dnia prawomocności postanowienia o przysądzeniu 
własności ponosi nabywca. Świadczenia publicznoprawne niepowtarzające się nabywca 
ponosi tylko wtedy, gdy ich płatność przypada w dniu uprawomocnienia się postanowienia o 
przysądzeniu własności lub po tym dniu.
§  3.  (uchylony).
Art.  1000.  [Wygaśnięcie praw i roszczeń] 
§  1.  Z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności wygasają 
wszelkie prawa i skutki ujawnienia praw i roszczeń osobistych ciążące na nieruchomości. Na 
miejsce tych praw powstaje prawo do zaspokojenia z ceny nabycia z pierwszeństwem 
przewidzianym w przepisach o podziale ceny uzyskanej z egzekucji.
§  2.  Pozostają w mocy bez potrącenia ich wartości z ceny nabycia:
1) prawa ciążące na nieruchomości z mocy ustawy;
2) (uchylony);
3) służebność drogi koniecznej oraz służebność ustanowiona w związku z przekroczeniem 
granicy przy wznoszeniu budowli lub innego urządzenia;
4) służebność przesyłu.
§  3.  Pozostają również w mocy ujawnione przez wpis w księdze wieczystej lub złożenie 
dokumentu do zbioru albo nieujawnione w ten sposób, lecz zgłoszone najpóźniej na trzy dni 
przed terminem licytacji, użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli przysługuje 
im pierwszeństwo przed wszystkimi hipotekami lub jeżeli nieruchomość nie jest hipotekami 
obciążona albo jeżeli wartość użytkowania, służebności i praw dożywotnika znajduje pełne 
pokrycie w cenie nabycia. Jednakże w wypadku ostatnim wartość tych praw będzie zaliczona 
na cenę nabycia.
§  4.  Przepisu § 1 nie stosuje się w odniesieniu do ciążących na nieruchomości 
spółdzielczych lokatorskich i własnościowych praw do lokalu. Prawa te, z chwilą 
uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności, przekształcają się 
odpowiednio w prawo najmu, w prawo odrębnej własności do lokalu albo we własność domu 
jednorodzinnego.
Art.  1001.  [Utrzymanie służebności gruntowej] 



Na wniosek właściciela nieruchomości władnącej, zgłoszony najpóźniej na trzy dni przed 
terminem licytacji, sąd może zarządzić, że służebność gruntowa, która nie znajduje pełnego 
pokrycia w cenie nabycia, będzie utrzymana w mocy, jeżeli jest dla nieruchomości władnącej 
konieczna, a nie obciąża w sposób istotny wartości nieruchomości obciążonej.

Art.  1002.  [Prawa i obowiązki ze stosunku najmu i dzierżawy] 

Z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności nabywca wstępuje w 
prawa i obowiązki dłużnika wynikające ze stosunku najmu i dzierżawy stosownie do 
przepisów prawa normujących te stosunki w wypadku zbycia rzeczy wynajętej lub 
wydzierżawionej. W przypadku gdy umowa najmu lub dzierżawy nieruchomości zawarta była
na czas oznaczony dłuższy niż dwa lata, nabywca może wypowiedzieć tę umowę, w ciągu 
miesiąca od uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności, z zachowaniem 
rocznego terminu wypowiedzenia, o ile umowa nie przewiduje terminu krótszego, chociażby 
umowa została zawarta z zachowaniem formy pisemnej i z datą pewną, a rzecz została 
najemcy lub dzierżawcy wydana.

Art.  1003.  [Wykreślenie wpisów i hipotek] 
§  1.  Prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności wraz z planem podziału sumy 
uzyskanej z egzekucji jest tytułem do wykreślenia w księdze wieczystej lub w zbiorze 
dokumentów wszelkich praw, które według planu podziału wygasły.
§  2.  Na podstawie samego postanowienia o przysądzeniu własności wykreśla się wszystkie 
hipoteki obciążające nieruchomość, jeżeli w postanowieniu stwierdzono zapłacenie przez 
nabywcę całej ceny nabycia gotówką.
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