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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 23 lipca 2008 r.

o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy – Prawo o notariacie

(druk nr 217)

USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. – KODEKS CYWILNY (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn.

zm.)

Art. 155.

[§ 1. Umowa sprzedaży, zamiany, darowizny 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.]

<§ 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. To samo dotyczy wypadku, gdy przedmiotem umowy
zobowiązującej do przeniesienia własności są rzeczy przyszłe.

KSIĘGA TRZECIA

ZOBOWIĄZANIA

Tytuł XXXIII. DAROWIZNA

<Tytuł XXXIII1. Przekazanie nieruchomości

Art. 9021.
§ 1. Przez umowę przekazania nieruchomości jej właściciel zobowiązuje się

nieodpłatnie przenieść na gminę albo na Skarb Państwa własność nieruchomości.
§ 2. Skarb Państwa może zawrzeć umowę przekazania nieruchomości, gdy gmina

miejsca położenia całej albo części nieruchomości nie skorzystała z zaproszenia do
jej zawarcia w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia zaproszenia przez
właściciela nieruchomości.
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Art. 9022.
Jeżeli strony nie postanowiły inaczej właściciel przekazujący nieruchomość nie ponosi
odpowiedzialności za jej wady.>

USTAWA z dnia 14 lutego 1991 r. – PRAWO O NOTARIACIE (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz.

369, z późn. zm.)

Art. 92.

§ 1. Akt notarialny powinien zawierać:
1) dzień, miesiąc i rok sporządzenia aktu, a w razie potrzeby lub na żądanie strony -

godzinę i minutę rozpoczęcia i podpisania aktu,

2) miejsce sporządzenia aktu,

3) imię, nazwisko i siedzibę kancelarii notariusza, a jeżeli akt sporządził zastępca
notariusza - nadto imię i nazwisko zastępcy,

4) imiona, nazwiska, imiona rodziców i miejsce zamieszkania osób fizycznych, nazwę
i siedzibę osób prawnych lub innych podmiotów biorących udział w akcie, imiona,
nazwiska i miejsce zamieszkania osób działających w imieniu osób prawnych, ich
przedstawicieli lub pełnomocników, a także innych osób obecnych przy
sporządzaniu aktu,

5) oświadczenia stron, z powołaniem się w razie potrzeby na okazane przy akcie
dokumenty,

6) stwierdzenie, na żądanie stron, faktów i istotnych okoliczności, które zaszły przy
spisywaniu aktu,

7) stwierdzenie, że akt został odczytany, przyjęty i podpisany,

8) podpisy biorących udział w akcie oraz osób obecnych przy sporządzaniu aktu,

9) podpis notariusza.

§ 2. Jeżeli w akcie bierze udział osoba, która nie umie lub nie może pisać, notariusz
stwierdza, że osoba ta aktu nie podpisała, i podaje, z jakich powodów.

§ 3. Jeżeli akt notarialny dotyczy czynności prawnej, akt ten powinien zawierać treści
istotne dla tej czynności. Ponadto akt notarialny powinien zawierać inne stwierdzenia,
których potrzeba umieszczenia w akcie wynika z niniejszej ustawy, z przepisów
szczególnych albo z woli stron.

§ 4. Jeżeli akt notarialny w swej treści zawiera przeniesienie, zmianę lub zrzeczenie się
prawa ujawnionego w księdze wieczystej albo ustanowienie prawa podlegającego
ujawnieniu w księdze wieczystej, bądź obejmuje czynność przenoszącą własność
nieruchomości, chociażby dla tej nieruchomości nie była prowadzona księga wieczysta,
notariusz sporządzający akt notarialny jest obowiązany zamieścić w tym akcie wniosek
o dokonanie wpisu w księdze wieczystej, zawierający wszystkie dane wymagane
przepisami Kodeksu postępowania cywilnego. Notariusz jest obowiązany przesłać z
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urzędu sądowi właściwemu do prowadzenia ksiąg wieczystych wypis aktu notarialnego
zawierający wniosek o wpis do księgi wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi
podstawę wpisu, w terminie trzech dni od sporządzenia aktu.

[§ 5.  Jeżeli akt notarialny w swej treści zawiera zrzeczenie się własności nieruchomości,
notariusz, który go sporządził, jest obowiązany przesłać z urzędu wypis tego aktu
gminie, której własnością nieruchomość staje się na skutek zrzeczenia.]

§ 6.  Jeżeli akt notarialny w swej treści zawiera przeniesienie własności nieruchomości
dokonane przez osobę, na rzecz której zostało przekształcone prawo użytkowania
wieczystego w prawo własności nieruchomości na podstawie art. 1 ust. 1, 2 albo ust. 3
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w
prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459 oraz z 2007 r. Nr 191, poz.
1371), przed upływem 5 lat, licząc od dnia przekształcenia, notariusz, który sporządził
ten akt, jest obowiązany przesłać z urzędu jego wypis organowi, który wydał decyzję o
przekształceniu.


