
 

Zadanie jest finansowane ze środków budżetu państwa w ramach dotacji 

celowej przekazanej Powiatowi Opolskiemu. 

 

„Zasiedzenie nieruchomości i rzeczy ruchomej” 

 

Czym jest zasiedzenie? 

Zasiedzenie jest jednym ze sposobów nabycia rzeczy na własność. W zależności od 

rodzaju może ono dotyczyć ruchomości nieruchomości. Jeśli zatem posiadamy daną 

ruchomość lub nieruchomość od odpowiednio długiego czasu z mocy prawa 

nabywamy ją na własność.  

Jakie warunki należy spełnić by zasiedzieć nieruchomość? 

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, posiadacz samoistny nieruchomości w 

dobrej wierze, niebędący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada 

nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu.. Natomiast jeśli posiadacz, posiadał w 

złej wierze, to nabywa on jej własność przez zasiedzenie po upływie lat trzydziestu. 

Oznacza to, że by doszło do zasiedzenia nieruchomości należ spełnić następujące 

warunki: 

- posiadanie samoistne nieruchomości, czyli posiadanie rzeczy tak jak właściciel. 

Oznacza to, iż zasiedzenie nie jest możliwe, gdy posiadanie4 nieruchomości jest 

zależne, na przykład przy umowie dzierżawy czy najmu, czy też bezumowne 

posiadanie nieruchomości po wygaśnięciu umowy najmu czy dzierżawy. Niezbędne 

jest zatem zachowywanie się jak właściciel, czyli np. pobieranie pożytków, 

ponoszenia obciążeń związanych z rzeczą, uiszczanie wszelkich podatków i opłat 

związanych z daną rzeczy, 

- upływ czasu posiadania nieruchomości. Kodeks cywilny przewiduje, iż w zależności 

od dobrej lub złej woli posiadacza, celem stwierdzenia zasiedzenia nad 

nieruchomością musi upłynąć okres dwudziestu lub trzydziestu lat jej posiadania. Z 

dobrą wiarą mamy do czynienia wówczas, gdy posiadacz władał nieruchomością, 

będąc w mylnym ale uzasadnionym okolicznościami przeświadczeniu, że jest 

właścicielem. Z kolei o złej wierze można mówić w sytuacji, gdy w momencie 

obejmowania nieruchomości we władanie posiadacz wiedział, że nieruchomość ta nie 

należy do niego. 



- nieprzerwane posiadanie nieruchomości. Oznacza to, iż daną nieruchomość musimy 

posiadać bez żadnych przerw przez okres dwudziestu lub trzydziestu lat. 

Na czym polega zasiedzenie rzeczy ruchomej (ruchomości). 

Zgodnie z kodeksem cywilnym, posiadacz rzeczy ruchomej nie będący jej 

właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada rzecz nieprzerwanie od lat trzech i 

pozostaje posiadaczem w dobrej wierze. Oznacza to, że musisz posiadać daną rzecz 

będąc przekonanym, że nikt inny nie ma i nie zgłasza do niej praw.  

Nabycie własności, rzeczy ruchomej w dobrej wierze możliwe jest, w odróżnieniu od 

nabycia nieruchomości,  wyłącznie w dobrej wierze. 

Jak potwierdzić zasiedzenie? 

Zasiedzenie nieruchomości albo zasiedzenie rzeczy ruchomej po spełnieniu 

wszystkich wyżej wskazanych warunków, następuje z mocy prawa, jednakże jego 

formalne potwierdzenie nas stepuje w skutek wydania postanowienia Sądu. Konieczne 

jest zatem podjęcie określonych działań.  

 Pomimo, że nabycie własności przez zasiedzenie następuje z mocy prawa (tj. w 

momencie upływu wymaganego terminu), to przy załatwianiu formalności z tym 

związanych nie obejdzie się bez przejścia drogi sądowej. Należy zatem złożyć 

wniosek o stwierdzenie zasiedzenia do sądu właściwego ze względu na miejsce 

położenia nieruchomości. Należy również wniosek taki opłacić, opłata od wniosku o 

zasiedzenie wynosi 2000 zł. Po uzyskaniu orzeczenia sądowego aktem własności staje 

się postanowienie Sądu w tym przedmiocie, a odpisem postanowienia możemy się 

posłużyć na przykład celem złożenia wniosku o wpisanie do księgi wieczystej osoby, 

która nabyła prawo własności nieruchomości przez zasiedzenie. 

Adwokat Paulina Warząchowska  

 

Zadanie zostało sfinansowane z budżetu państwa w ramach dotacji celowej 

przekazanej Powiatowi Opolskiemu. 
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