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1. Wprowadzenie – nieodpłatne porady prawne, edukacja prawna 

Nieodpłatna pomoc prawna  i edukacja prawna świadczona jest zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 
2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji 
prawnej. 

 
Miejsce świadczenia pomocy: 

I punkt 
 Dzień tygodnia Godziny Miejsce 

Poniedziałek 10:00-14:00 
Starostwo Powiatowe w Świdniku, ul. 
Niepodległości 13 

Wtorek 08:00-12:00 
Starostwo Powiatowe w Świdniku, ul. 
Niepodległości 13 

Środa 08:00-12:00 
Starostwo Powiatowe w Świdniku, ul. 
Niepodległości 13 

Czwartek 08:00-12:00 
Starostwo Powiatowe w Świdniku, ul. 
Niepodległości 13 

Piątek 08:00-12:00 
Starostwo Powiatowe w Świdniku, ul. 
Niepodległości 13 

II  punkt  
 Dzień tygodnia Godziny Miejsce 

Poniedziałek 8.30 -  12.30  
Trawniki   - Ośrodek Pomocy Społecznej 
Trawniki 630 

Wtorek - - 

Środa 11.30 – 15.30 
Trawniki   - Ośrodek Pomocy Społecznej 
Trawniki 630 

Czwartek - - 

Piątek  8.30 – 12.30 
Trawniki   - Ośrodek Pomocy Społecznej 
Trawniki 630 

  
 

 III  punkt 
 Dzień tygodnia Godziny Miejsce 

Poniedziałek - - 

Wtorek 8.30 – 12.30 Urząd Gminy Mełgiew, ul. Partyzancka 2 

Środa - - 

Czwartek 8.30 – 12.30 Urząd Gminy Mełgiew, ul. Partyzancka 2 

Piątek - - 

 

Zapisy na wizyty: 

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr 81 468 70 96 

Na jaką pomoc możemy liczyć? 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:  

 poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym  
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 oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym  

 w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym 

lub sądowoadministracyjnym, 

 wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego, 

 przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych 

w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym  

 się postępowaniu sądowoadministracyjnym,  

 sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie 

pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań, 

 nieodpłatną mediację (świadczona od roku 2020). 

 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych:   

 z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej 

działalności. 

 

Kto może skorzystać? 

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne 

oświadczenie. 

Inne informacje       

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie porad. Osobom, które ze 

względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osobom 

doświadczającym trudności  

w komunikowaniu się – po uprzednim zgłoszeniu ww. faktu pod wskazany nr telefonu oraz złożeniu 

ww. oświadczenia wraz ze wskazaniem okoliczności uzasadniających udzielenie porady poza punktem 

– może zostać udzielona porada za pomocą środków porozumiewania się na odległość 

w umówionym terminie. 

 
Edukacja prawna  
 
Edukacja prawna jest procesem ustawicznym, prowadzonym wobec obywateli w każdym wieku. 

Edukacja młodzieży szkolnej obejmuje wiedzę na temat  podstawowych praw oraz obowiązków, 

funkcjonowania profilaktyki i zwalczania przestępstw a także funkcjonowania wymiaru 

sprawiedliwości. Ma ona na celu zapobieganie wykluczeniu prawnemu w dorosłym życiu oraz 

uwrażliwieniu na potrzebę zachowania porządku prawnego. 

Szczególną wartość w edukacji prawnej mają metody aktywizujące oraz zajęcia praktyczne 

poruszające zagadnienia prawne. Pozwalają one uczniom skonfrontować ich dotychczasowe 

doświadczenie i poglądy z uniwersalnymi wartościami oraz literą prawa. To wyposaża ich w wiedzę 

i kształtuje umiejętność rozwiązywania problemów.  
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2. Podział nieruchomości – tryb postępowania 

Kwestię podziału nieruchomości reguluje ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami, zwana dalej „ustawą” oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 

r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości, zwane dalej 

„rozporządzeniem”. Wymienione wyżej akty prawne regulują m. in. zasady dopuszczalności 

dokonywania podziału nieruchomości położonej na obszarze objętym miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego oraz położonej na obszarze na którym taki plan nie obowiązuje, 

podział dokonywany niezależnie od ustaleń planu miejscowego, a w przypadku braku planu 

niezależnie od decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, tryb dokonywania 

podziału oraz niezbędne do jego dokonania podziału dokumenty. Niniejszy artykuł ma na celu 

omówienie podstawowych zasad i warunków dotyczących podziału nieruchomości dokonywanego 

w trybie wnioskowym.  

I. Zakres zastosowania ustawy w sprawie podziału nieruchomości 

Przepisy ustawy mają zastosowanie do nieruchomości, które nie są położone na obszarach 

przeznaczonych w planach miejscowych na cele rolne i leśne, a w przypadku braku planu 

miejscowego do nieruchomości nie wykorzystywanych na cele rolne i leśne, chyba że dokonanie 

podziału spowodowałoby konieczność wydzielenia nowych dróg niebędących niezbędnymi drogami 

dojazdowymi do nieruchomości wchodzących w skład gospodarstw rolnych albo spowodowałoby 

wydzielenie działek gruntu o powierzchni mniejszej niż 0,3000 ha. Za nieruchomości wykorzystywane 

na cele rolne i leśne uznaje się nieruchomości wykazane w katastrze nieruchomości jako użytki rolne 

albo grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, a także wchodzące w skład nieruchomości rolnych 

użytki kopalne, nieużytki i drogi, jeżeli nie ustalono dla nich warunków zabudowy i zagospodarowania 

terenu.  

II. Warunki dopuszczalności podziału nieruchomości  

Warunki dopuszczalności podziału ww. nieruchomości są następujące:  

1) Podziału nieruchomości można dokonać, jeżeli jest on zgodny z ustaleniami planu miejscowego, 

przy czym zgodność z ustaleniami planu dotyczy zarówno przeznaczenia terenu, jak i możliwości 

zagospodarowania wydzielonych działek gruntu. 

2) W przypadku braku planu miejscowego - jeżeli nieruchomość jest położona na obszarze 

nieobjętym obowiązkiem sporządzenia tego planu - podziału nieruchomości można dokonać, jeżeli 

nie jest on sprzeczny z przepisami odrębnymi, albo jest zgodny z warunkami określonymi w decyzji o 

warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 

3) Jeżeli w wypadku braku planu miejscowego wniosek o podział został złożony po upływie 6 

miesięcy, licząc od dnia podjęcia przez gminę uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu 

miejscowego, lub po wyłożeniu projektu planu miejscowego do publicznego wglądu postępowanie w 

sprawie podziału nieruchomości zawiesza się do czasu uchwalenia planu miejscowego, jednak nie 

dłużej niż na okres 6 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku o podział. 
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4) Podział nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele 

rolne i leśne, a w przypadku braku planu miejscowego wykorzystywanych na cele rolne i leśne, 

powodujący wydzielenie działki gruntu o powierzchni mniejszej niż 0,3000 ha, jest dopuszczalny, pod 

warunkiem że działka ta zostanie przeznaczona na powiększenie sąsiedniej nieruchomości lub 

dokonana zostanie regulacja granic między sąsiadującymi nieruchomościami. W decyzji 

zatwierdzającej podział nieruchomości określa się termin na przeniesienie praw do wydzielonych 

działek gruntu, który nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja zatwierdzająca 

podział nieruchomości stała się ostateczna. 

5) Jeśli wydzielenie działki rolnej lub leśnej albo wykorzystywanej na cele rolne lub leśne, o 

powierzchni mniejszej niż 0,3000 ha, następuje w celu utworzenia drogi wewnętrznej, która zapewnić 

ma obsługę komunikacyjną pozostałym działkom, to działka ta nie musi być zbywana na 

powiększenie nieruchomości sąsiedniej.  

6) Podział nieruchomości nie jest dopuszczalny, jeżeli projektowane do wydzielenia działki gruntu nie 

mają dostępu do drogi publicznej, przy czym za dostęp do drogi publicznej uważa się również 

wydzielenie drogi wewnętrznej wraz z ustanowieniem na tej drodze odpowiednich służebności dla 

wydzielonych działek gruntu albo ustanowienie dla tych działek innych służebności drogowych, jeżeli 

nie ma możliwości wydzielenia drogi wewnętrznej z nieruchomości objętej podziałem. Nie ustanawia 

się służebności na drodze wewnętrznej w przypadku sprzedaży wydzielonych działek gruntu wraz ze 

sprzedażą udziału w prawie do działki gruntu stanowiącej drogę wewnętrzną.  

7) Jeżeli przedmiotem podziału jest nieruchomość zabudowana, a proponowany jej podział powoduje 

także podział budynku, granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu powinny przebiegać 

wzdłuż pionowych płaszczyzn, które tworzone są przez ściany oddzielenia przeciwpożarowego 

usytuowane na całej wysokości budynku od fundamentu do przekrycia dachu. W budynkach, w 

których nie ma ścian oddzielenia przeciwpożarowego, granice projektowanych do wydzielenia działek 

gruntu powinny przebiegać wzdłuż pionowych płaszczyzn, które tworzone są przez ściany 

usytuowane na całej wysokości budynku od fundamentu do przekrycia dachu, wyraźnie dzielące 

budynek na dwie odrębnie wykorzystywane części. 

* Pomimo obowiązywania ogólnej zasady stanowiącej, że podział nieruchomości musi być zgodny z 

ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach 

zabudowy i zagospodarowania przestrzennego, art. 95 ustawy określa również enumeratywnie 

wymienione sytuacje, w których podział nieruchomości może nastąpić niezależnie od ustaleń planu 

miejscowego, a w przypadku braku planu niezależnie od decyzji o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu (oznacza to, że nie stanowią one wiążącej podstawy prawnej określenia 

kryteriów wydzielenia działki gruntu w ramach ewidencyjnego podziału nieruchomości). Dopuszczalne 

jest to np. gdy podział dokonywany jest w celu zniesienia współwłasności nieruchomości zabudowanej 

co najmniej dwoma budynkami, wzniesionymi na podstawie pozwolenia na budowę, jeżeli podział ma 

polegać na wydzieleniu dla poszczególnych współwłaścicieli, wskazanych we wspólnym wniosku, 

budynków wraz z działkami gruntu niezbędnymi do prawidłowego korzystania z tych budynków, czy 

choćby w celu wydzielenia działki budowlanej, jeżeli budynek został wzniesiony na tej działce przez 

samoistnego posiadacza w dobrej wierze. 
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III. Postępowanie o podział nieruchomości w trybie wnioskowym – etapy: 

Etap pierwszy - złożenie wniosku o podział nieruchomości 

Podziału nieruchomości dokonuje się na wniosek i koszt osoby, która ma w tym interes prawny. 

Inicjujący postępowanie wniosek o podział nieruchomości, zawierający wstępny projekt podziału, 

należy złożyć do wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, właściwego ze względu na położenie  

nieruchomości objętej wnioskiem. Wniosek mogą złożyć osoby, które mają interes prawny, czyli co 

do zasady właściciel lub użytkownik wieczysty. Jeżeli nieruchomość jest przedmiotem współwłasności 

lub współużytkowania wieczystego, podziału można dokonać na wniosek wszystkich współwłaścicieli 

albo współużytkowników wieczystych. Z uwagi na to, iż wstępny projekt podziału nieruchomości musi 

spełniać szczegółowo określone w rozporządzeniu warunki, zaleca się zlecenie opracowania go przez 

uprawnionego geodetę.  

Zgodnie z art. 97 ustawy, do wniosku o podział nieruchomości należy załączyć następujące 

dokumenty: 

- stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości (np. odpis z księgi wieczystej, akt notarialny), 

- wypis z ewidencji gruntów i kopię mapy katastralnej obejmującej nieruchomość podlegającą 

podziałowi; 

- w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - decyzję o warunkach 

zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli nieruchomość jest położona na obszarze nieobjętym 

obowiązkiem sporządzenia tego planu;  

- pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na podział nieruchomości - w przypadku 

nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków; 

- wstępny projekt podziału opracowany na mapie zasadniczej udostępnionej do celów 

opiniodawczych przez właściwy ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej; w przypadku, 

gdy ośrodek nie dysponuje taką mapą, wstępny projekt podziału nieruchomości może być 

sporządzony na kopii mapy katastralnej, uzupełnionej o niezbędne dla projektu podziału elementy 

zagospodarowania terenu;  

- protokół z przyjęcia granic nieruchomości; 

- wykaz zmian gruntowych; 

- wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w 

księdze wieczystej; 

- mapę z projektem podziału. 

Etap drugi - zatwierdzenie wstępnego projektu podziału nieruchomości przez organ:  

Organ do którego złożono wniosek weryfikuje go pod względem spełnienia warunków formalnych 

określonych w przepisach, a następnie wydaje wstępną opinię co zgodności przedłożonego projektu z 

ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a dla nieruchomości dla której 

nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - z przepisami odrębnymi albo z 
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warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Opinia 

wydawana jest w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego. W przypadku postanowienia negatywnie opiniującego wstępny projekt podziału, 

wnioskodawca może również opracować nowy wstępny projekt podziału, a następnie złożyć nowy 

wniosek o podział nieruchomości. W wypadku pozytywnego zaopiniowania wstępnego projektu 

podziału nieruchomości, możliwe jest natomiast przystąpienie do kolejnego etapu prac, polegającego 

na zleceniu uprawnionemu geodecie sporządzenia prac geodezyjno-kartograficznych. 

Etap trzeci - opracowanie przez geodetę dokumentacji geodezyjno-kartograficznej i złożenie jej do 

Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 

Zadaniem geodety jest opracowanie ostatecznego dokumentu stanowiącego podstawę podziału 

nieruchomości, tj. operatu podziału nieruchomości, w którym zamieszcza się: mapę z projektem 

podziału, protokół z przyjęcia granic nieruchomości, wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek 

w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej, wykaz zmian gruntowych. Opracowany 

operat podziału nieruchomości, geodeta przedkłada do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej właściwego dla miejsca położenia nieruchomości, będącej 

przedmiotem podziału, w celu kontroli i przyjęcia do zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 

Dokumenty przyjęte do zasobu mogą stanowić podstawę do wydania decyzji o zatwierdzeniu 

projektu podziału.  

Etap czwarty - złożenie przez wnioskodawcę przyjętego do zasobu geodezyjnego i kartograficznego 

operatu podziału nieruchomości do organu w celu wydania decyzji 

Wnioskodawca, po otrzymaniu od geodety operatu podziału nieruchomości, opatrzonego stosowną 

klauzulą potwierdzającą przyjęcie go do zasobu geodezyjnego i kartograficznego przedkłada tę 

dokumentację wraz z wnioskiem o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości wójtowi, 

burmistrzowi czy prezydentowi miasta, właściwego dla miejsca położenia nieruchomości.  

Etap piąty - ocena wniosku i wydanie decyzji w sprawie podziału 

Po złożeniu wniosku organ ocenia go pod względem spełnienia warunków merytorycznych 

i formalnych, oraz wydaje decyzję zatwierdzającą podział nieruchomości. Załącznikiem do decyzji 

zatwierdzającej podział nieruchomości jest mapa z projektem podziału nieruchomości oraz wykaz 

zmian gruntowych i wykaz synchronizacyjny (jeżeli sporządzone zostały jako odrębne dokumenty 

będące załącznikiem do wyżej wymienionej mapy). Zgodnie z rozporządzeniem, ostateczna decyzja 

zatwierdzająca podział nieruchomości stanowi podstawę do: umieszczenia przez organ, który wydał 

decyzję, na mapie z projektem podziału nieruchomości adnotacji o treści: "Niniejszy podział 

nieruchomości został zatwierdzony decyzją ... z dnia ... nr ...", z podpisem upoważnionej osoby; oraz 

wyznaczenia i utrwalenia na gruncie nowych punktów granicznych znakami granicznymi, według 

zasad określonych w przepisach dotyczących geodezji i kartografii, na wniosek właściciela lub 

użytkownika wieczystego nieruchomości. Od decyzji w sprawie podziału wnioskodawcy przysługuje 

na zasadach ogólnych prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.  

 

Autor:  Katarzyna Lalak – Radca Prawny 
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3. Ograniczenie i zakazanie utrzymywania kontaktów rodzica 

z dzieckiem 

Zaspokajanie naturalnej potrzeby dziecka styczności z rodzicami stanowi jeden 

z podstawowych warunków jego prawidłowego rozwoju. Poprzez utrzymywanie kontaktów 

z dzieckiem rodzice zapewniają mu poczucie bezpieczeństwa a także budują i podtrzymują 

emocjonalne więzi rodzinne.  

Problematyka kontaktów rodziców z dziećmi została uwzględniona nie tylko 

w ustawodawstwie krajowym, ale także wynika z uregulowań międzynarodowych. Artykuł 9 

Konwencji o prawach dziecka przewiduje, iż Państwa będą szanowały prawo dziecka 

odseparowanego od jednego lub obojga rodziców do utrzymywania regularnych stosunków 

osobistych i bezpośrednich kontaktów z obojgiem rodziców, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to 

sprzeczne z najlepiej pojętym interesem dziecka. 

Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy zawiera w art. 113 § 2 przykładowy katalog sposobów 

utrzymywania kontaktów rodziców z dzieckiem, które w szczególności mogą polegać na przebywaniu 

z dzieckiem (np. odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu), 

bezpośrednim porozumiewaniu się, utrzymywaniu korespondencji, korzystaniu z innych środków 

porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej. Podany katalog jest 

przykładowy i otwarty, a zatem Sąd może zastosować także inne sposoby kontaktów, które 

w konkretnej sprawie uzna za zasadne. 

 Prawo do kontaktów rodziców z dzieckiem często błędnie utożsamiane jest z władzą 

rodzicielską tymczasem podkreślić należy, że zgodnie z art. 113 § 1 k.r.i.o. niezależnie od władzy 

rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. 

Pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej co do zasady nie ma wpływu na prawo do 

kontaktów z dzieckiem, jednakże oczywiście przyczyny rozstrzygnięcia o pozbawieniu lub 

ograniczeniu władzy rodzicielskiej mogą przemawiać również za ograniczeniem lub całkowitym 

zakazem przedmiotowych kontaktów. 

Pomimo tego, że drogi rodziców dziecka niejednokrotnie rozchodzą się to dalej powinni oni 

wspólnie ponosić ciężar wychowania małoletniego. Jeżeli dziecko przebywa stale u jednego z 

rodziców, sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego z nich rodzice określają 

wspólnie, kierując się dobrem dziecka i biorąc pod uwagę jego rozsądne życzenia. Wielu z rodziców 

skutecznie i z powodzeniem reguluje sposób utrzymywania styczności z dzieckiem po rozstaniu. 

Jednakże w przypadku braku takiego porozumienia niezbędna jest ingerencja Sądu, który kierując się 

zasadą dobra dziecka orzeka o sposobie wykonywania kontaktów. Badając okoliczności konkretnej 

sprawy, Sąd może ograniczyć utrzymywanie kontaktów a nawet zakazać ich utrzymywania. 

Zgodnie z art. 1132 § 2 k.r.i.o. Sąd opiekuńczy ograniczając utrzymywanie kontaktów 

z dzieckiem może w szczególności: zakazać spotykania się z dzieckiem, zakazać zabierania dziecka 

poza miejsce jego stałego pobytu, zezwolić na spotykanie się z dzieckiem tylko w obecności drugiego 

z rodziców albo opiekuna, kuratora sądowego lub innej osoby wskazanej przez Sąd, ograniczyć 

kontakty do określonych sposobów porozumiewania się na odległość, czy też zakazać 

porozumiewania się na odległość. 

Orzekając w sprawie kontaktów z dzieckiem, Sąd może także zobowiązać rodziców do 

określonego postępowania, w szczególności skierować ich do placówek lub specjalistów zajmujących 
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się terapią rodzinną, poradnictwem lub świadczących rodzinie inną stosowną pomoc z jednoczesnym 

wskazaniem sposobu kontroli wykonania wydanych zarządzeń. 

Wskazany powyżej katalog sposobów ograniczenia również ma charakter otwarty, tym 

samym Sąd wybierze sposób ograniczenia kontaktów, który jest najbardziej adekwatny w konkretnej 

sytuacji. Jeśli będzie tego wymagało dobro dziecka, Sąd może ustanowić inne, niewymienione 

w ustawie ograniczenia. Powinien przy tym brać pod uwagę także rozsądne życzenia dziecka w tym 

zakresie.  

Ze względu na charakter prawa do osobistej styczności z dzieckiem, wymieniony w art. 1132 § 

2 k.r.i.o. sposób ograniczenia polegający na zakazie spotykania się z dziećmi ma charakter wyjątkowy. 

Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 7 listopada 2000 r. w sprawie ozn. sygn. I CKN 

1115/00 zakazanie rodzicom osobistej styczności z dzieckiem może być orzeczone wyjątkowo, np. 

gdy utrzymywanie osobistych kontaktów rodziców z dzieckiem zagraża jego życiu, zdrowiu, 

bezpieczeństwu bądź wpływa demoralizująco na dziecko. 

Najsurowszym sposobem ingerencji Sądu w sferę kontaktów jest wymieniony w art.1133 

k.r.i.o. całkowity zakaz utrzymywania kontaktów z dzieckiem. Takie orzeczenie zapada gdy istnieje 

poważne zagrożenie lub naruszenie dobra dziecka. Pod tym zakazem należy rozumieć nie tylko zakaz 

widywania się z dzieckiem, ale także wszelkie inne formy porozumiewania się z dzieckiem, np. 

prowadzenie korespondencji, rozmowy telefoniczne. Zakaz kontaktów musi być orzeczony, gdy Sąd 

oceni że utrzymywanie kontaktów nawet w skrajnie ograniczonej formie (z wyeliminowaniem 

wszystkich form bezpośrednich) powoduje poważne naruszenie lub zagrożenie dobra dziecka. 

Dopiero wystąpienie szczególnie uzasadnionych okoliczności stanowi postawę do pozbawienia 

rodzica prawa do jakiejkolwiek styczności z dzieckiem. Przykładem może być np. popełnienie przez 

rodzica przestępstwa wobec małoletniego. 

W przypadku zaistnienia przesłanek do ograniczenia lub pozbawienia kontaktów rodzica 

z dzieckiem należy w tym zakresie złożyć stosowny wniosek. Sądem właściwym jest Sąd opiekuńczy. 

Funkcję tę sprawuje Sąd Rejonowy miejsca zamieszkania dziecka, a w braku miejsca zamieszkania – 

Sąd miejsca jego pobytu. Samo postępowanie w przedmiocie ograniczenia lub pozbawienia 

kontaktów toczy się w ramach postępowania nieprocesowego. Bardzo często jednakże kwestie 

kontaktów regulowane są w sprawach o rozwód lub separacje, gdyż zgodnie z art. 58 § 1 k.r.i.o. Sąd 

orzekając w niniejszych sprawach powinien orzec o sposobie kontaktowania się rodziców z ich 

małoletnimi dziećmi. Jeżeli sprawa o rozwód lub o separację jest w toku, nie może być wszczęte 

odrębne postępowanie o ustalenie kontaktów rodziców z małoletnimi dziećmi, a postępowanie 

wszczęte przed wytoczeniem powództwa o rozwód lub separację ulega z urzędu zawieszeniu. 

Sąd rozpatrując przedmiotową sprawę będzie patrzył na rodzica pod kątem jego właściwości 

rodzicielskich. Liczy się przede wszystkim relacja między nim a dzieckiem. Przyczyny rozpadu związku 

pomiędzy rodzicami dziecka, ich wzajemna niechęć nie będzie miała przy rozstrzyganiu o kontaktach 

większego znaczenia. Istotne będą więc tylko te okoliczności, które wiążą się bezpośrednio 

z bezpieczeństwem i dobrem dziecka.  

Sąd rozstrzygający w przedmiocie kontaktów z dzieckiem powinien kierować się zawsze 

priorytetowo dobrem dziecka, a nie interesem jednego lub obojga rodziców. Dobro dziecka winno 

stanowić „główny drogowskaz wykładni przepisów ustaw w sprawach, które dotyczą spraw dziecka" 

(uchwała SN z dnia 14 lutego 1955 roku, ICO 83/54). Wymóg ten jest uzasadniony nie tylko treścią 

przepisów kodeksu, ale wielu innych, w szczególności norm konstytucyjnych (art. 71 i 72 Konstytucji 

RP). Należy podkreślić, że dobro małoletniego nie przejawia się wyłącznie w subiektywnym 

potencjalnym odczuciu rodzica, a musi być brane pod rozwagę poprzez pryzmat wszelkich 



 
 

                                      

 

St
ro

n
a1

1
 

POWIAT  

ŚWIDNICKI 

okoliczności związanych z jego funkcjonowaniem w rodzinie. Niezbędne jest co do zasady 

zapewnienie małoletniemu jak najszerszych kontaktów z tym z rodziców, z którym nie przebywa na 

co dzień. Jest to szczególnie ważne w początkowych latach życia dziecka, kiedy to nie rozumie 

konfliktu rodziców, a zmniejszenie częstotliwości spotkań z jednym z nich może odczuwać szczególnie 

dotkliwe. Jednakże w przypadku gdy wszechstronna analiza i ocena dowodów prowadzi do wniosku, 

iż dobro dziecka przemawia za ograniczeniem lub pozbawieniem kontaktów rodzica z dzieckiem, Sąd 

orzeka o sposobie ograniczenia kontaktów, który jest najbardziej adekwatny w konkretnej sytuacji 

lub całkowicie zakazuje ich utrzymywania.  

Sąd opiekuńczy może w każdym czasie zmienić swoje rozstrzygnięcie w sprawie ograniczenia 

lub pozbawienia kontaktów. Stąd też każdy z rodziców może w przyszłości wnioskować o zmianę 

dotychczas obowiązującego postanowienia. Nawet zatem wydanie przez Sąd rozstrzygnięcia 

o zakazie utrzymywania kontaktów z dzieckiem nie wyklucza zmiany tego orzeczenia poprzez 

przywrócenie tych kontaktów o ile przemawiać będzie za tym dobro dziecka. 

Reasumując niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo 

i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Zasadniczo nie można zabronić jednemu z rodziców 

kontaktów z dzieckiem o ile nie zagrażają one poważnie dobru dziecka. Sam konflikt pomiędzy 

rodzicami nie jest bowiem przesłanką do pozbawiania jednego z rodziców prawa do osobistej 

styczności z dzieckiem. W przypadku braku porozumienia pomiędzy rodzicami w tej kwestii sposób 

utrzymywania kontaktów z dzieckiem ustali Sąd opiekuńczy.  

 

 

Autor: Paweł Włoch - adwokat 
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4.  Wyłączenie prawa do odstąpienia 

 

W poniższym artykule zostanie przedstawiona kwestia braku możliwości odstąpienia przez 

konsumenta od pewnego rodzaju umów. Na wstępie należy jednak omówić definicje następujących 

pojęć:   

           

 Konsument – osoba fizyczna, która działa w celu niezwiązanym z jej działalnością handlową, 

gospodarczą lub zawodem. Art. 22 Kodeksu Cywilnego (KC)   

 Przedsiębiorca–  osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa 

w art. 33 § 1 KC, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. 

 Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta 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;         

 Umowa zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa - umowa z konsumentem zawarta: 

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; 

 Należy również podkreślić, iż zgodnie z przepisem art. 27 ustawy o prawach konsumenta, 

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.  Nadanie powyższego uprawnienia wynika z faktu, 

iż konsument dokonując zakupu na odległość nie ma możliwości zbadania rzeczy tak, jak mógłby to 

uczynić dokonując zakupu w stacjonarnym sklepie przedsiębiorcy. Nie oznacza to jednak, że 

konsument w ciągu 14 dni może dowolnie korzystać z rzeczy, ponieważ konsument ponosi 

odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób 

wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 

 Skutkiem odstąpienia od umowy jest zwrot tego co było przedmiotem świadczenia stron, 

a umowę uznaje się za niezawartą. Warto zaznaczyć, iż konsekwencją wobec przedsiębiorcy przy 

niezachowaniu obowiązku informacyjnego o prawie odstąpienia od umowy jest przedłużony okres 

skorzystania z uprawnienia aż do 12 miesięcy.       

 Prawo odstąpienia od umowy zawieranej na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa nie 

ma charakteru absolutnego. Zgodnie z przepisem art.  38. ustawy o prawach konsumenta prawo 

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

konsumentowi w odniesieniu do umów:        
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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;     

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 
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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.  

Mając na uwadze powyższe,  można podać  następujące przykłady umów zawartych poza lokalem 

przedsiębiorstwa lub na odległość,  w których to Konsument nie ma prawa od nich odstąpić : 

   

 Dokonanie wymiany waluty w kantorze internetowym.    

 Bułki zakupione w sklepie internetowym . 

 Leki zakupione w aptece internetowej (  jeżeli produkt jest zapieczętowany i został 

odpakowany przez konsumenta)        

 Zakup biletu w sieci na festiwal muzyczny 

 Zamówienie w e-sklepie koszulki z zaprojektowanym przez siebie nadrukiem;  

 Dostrojenie odbiornika telewizyjnego;  

 Zakup rzeźby w domu aukcyjnym; 

 Istotne jest , że to właśnie na przedsiębiorcy prowadzącym  handel przez Internet  ciążą liczne 

obowiązki, w tym obowiązek przekazywania konsumentom szeregu  informacji dotyczących przede 

wszystkim okoliczności zawarcia i realizacji umowy zawartej na odległość. Co ważne, ciężar dowodu 

spełnienia obowiązków informacyjnych spoczywa na przedsiębiorcy. 

 Podsumowując powyższe należy mieć na uwadze, iż ustawa o prawach konsumenta znacznie 

poprawiła warunki, na których konsumenci zawierali do tej pory umowy na odległość. To właśnie 

dzięki tym przepisom Konsumenci korzystający ze sklepów internetowych zyskali wiele przywilejów - 

między innymi prawo odstąpienia od umowy w terminie znacznie dłuższym niż dotychczas. Jednak 

warto zapamiętać, że w samym akcie prawnym znajdują się dość liczne wyjątki od prawa odstąpienia 

od umowy.  

Autor: Magdalena Piech – Radca Prawny 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                      

 

St
ro

n
a1

5
 

POWIAT  

ŚWIDNICKI 

5. Dziedziczenie prawa do wkładu mieszkaniowego a spółdzielcze 

lokatorskie prawo do lokalu 

Zapewne większość z nas wie, że w spółdzielni mieszkaniowej oprócz spółdzielczego własnościowego 

prawa do lokalu można mieć także spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu. Tzw. spółdzielcze 

lokatorskie prawo do lokalu rządzi się jednak innymi prawami niż spółdzielcze własnościowe prawo 

do lokalu, o czym często zainteresowani dowiadują się dopiero w sytuacji utraty członkostwa 

w spółdzielni, śmierci osoby bliskiej, która była członkiem spółdzielni, czy też w momencie rozwodu. 

W praktyce dość często pojawiają się pytania dotyczące możliwości dziedziczenia spółdzielczego 

lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, stąd też niniejszy artykuł poświęcony jest właśnie tej 

tematyce. 

 

A zatem czy można dziedziczyć spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego? 

 

 

1. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu. 

 

Na wstępie warto nadmienić, iż zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 

o spółdzielniach mieszkaniowych spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego jest 

niezbywalne, nie przechodzi na spadkobierców i nie podlega egzekucji, nie można go podarować ani 

sprzedać. Zasady jego nabywania, a także przejęcia po śmierci uprawnionego lub wygaśnięcia 

reguluje ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych. 

 

Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego powstaje z chwilą zawarcia między osobą 

ubiegającą się o ustanowienie tego prawa a spółdzielnią umowy. Umowa taka powinna być zawarta 

pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego 

może należeć do jednej osoby albo do małżonków. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu 

mieszkalnego wygasa z chwilą ustania członkostwa. 

 

Kto jest zatem uprawniony do przejęcia lokatorskiego prawa do lokalu? 

 

Zgodnie z art. 14 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, z chwilą śmierci jednego z małżonków 

spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, które przysługiwało im obojgu, przypada 

drugiemu z nich. 

 

W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w następstwie 

śmierci uprawnionego lub w innych przypadkach określonych w ustawie, roszczenia o zawarcie 

umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego przysługują jego 

osobom bliskim (art. 15 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych). 

Małżonek lub osoba bliska, jeżeli nie jest członkiem spółdzielni, powinni w terminie jednego roku od 

dnia śmierci osoby uprawnionej złożyć pisemne zapewnienie o gotowości zawarcia umowy 

o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. Małżonkowi zmarłego 
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członka spółdzielni lub osobie bliskiej przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków 

spółdzielni.  

 

W wypadku realizacji roszczeń przewidzianych w art. 15 ust. 2 ustawy o spółdzielniach 

mieszkaniowych, spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego ustanawiane jest na nowo, 

gdyż poprzednio istniejące wygasło. Należy zatem uznać, że osoba bliska nie wstępuje w prawa 

zmarłego członka, lecz nabywa własne prawo (por. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 lipca 2015 r., IV 

CSK 614/14). Oznacza to, iż spółdzielnia nie może uzależniać uwzględnienia roszczenia osoby bliskiej 

zmarłego członka spółdzielni o ustanowienie lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego od 

spełnienia dodatkowych warunków, takich jak spłata zadłużenia czy nabycie prawa do wkładu 

mieszkaniowego bądź jego wniesienie. 

 

W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych do ustanowienia lokatorskiego prawa do lokalu 

mieszkalnego, kwestię tą rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym, biorąc pod uwagę 

w szczególności okoliczność, czy osoba uprawniona zamieszkiwała z byłym członkiem spółdzielni. 

 

Warto wspomnieć, iż jeżeli o roszczeniu rozstrzygał sąd, osoby, które pozostawały w sporze, 

niezwłocznie zawiadamiają o tym spółdzielnię, gdyż do momentu zawiadomienia spółdzielni o tym, 

komu przypadło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, osoby te odpowiadają 

solidarnie za opłaty. Podobna sytuacja zachodzi po ustaniu małżeństwa wskutek rozwodu lub po 

unieważnieniu małżeństwa. Małżonkowie powinni jak najszybciej zawiadomić spółdzielnię, któremu 

z nich przypadło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego w celu uregulowanie kwestii 

opłat uiszczanych na rzecz spółdzielni.  

 

Istotna jest okoliczność, iż uzyskanie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego 

przez jednego ze spadkobierców lub inną osobę uprawnioną nie narusza uprawnień pozostałych 

spadkobierców do dziedziczenia wkładu mieszkaniowego. 

 

2. Wkład mieszkaniowy 

 

Osoba ubiegająca się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, 

która zawiera umowę o budowę lokalu ze spółdzielnią wnosi wkład mieszkaniowy według zasad 

określonych w statucie w wysokości odpowiadającej różnicy między kosztem budowy przypadającym 

na jej lokal a uzyskaną przez spółdzielnię pomocą ze środków publicznych lub z innych środków 

uzyskanych na sfinansowanie kosztów budowy lokalu. 

 

Zgodnie z art. 14 ust 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych dziedziczeniu na zasadach ogólnych 

podlega prawo do wkładu mieszkaniowego. Jednak sprawa ta w przypadku przejęcia mieszkania nie 

dotyczy spółdzielni i spadkobiercy powinni ją uregulować między sobą. 

 

3. Sposoby uregulowania kwestii wkładu mieszkaniowego  

 

Wkład mieszkaniowy podlega dziedziczeniu na zasadach ogólnych. Jeśli spadkobierców jest kilku, na 

przykład współmałżonek i dzieci zmarłego członka spółdzielni wówczas muszą oni miedzy sobą 

uregulować kwestie wkładu i postanowić w drodze umowy, że prawo do wkładu przysługuje tylko 
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współmałżonkowi lub innemu spadkobiercy. W sytuacji braku porozumienia, kwestię tę rozstrzyga 

sąd w postępowaniu o dział spadku i wówczas małżonek lub inny spadkobierca, z którym spółdzielnia 

zawarła umowę o spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, będzie musiał spłacić określoną przez sąd 

wartość wkładu mieszkaniowego pozostałym spadkobiercom.  

 

Majątek po zmarłej osobie wchodzi w skład masy spadkowej, która dziedziczona jest przez 

spadkobierców. Jeśli zmarły pozostawił testament – odbywa się to zgodnie z wolą zmarłego, jeśli 

testamentu nie ma - zgodnie z zasadami przewidzianymi w Kodeksie cywilnym. Zgodnie z przepisami 

kodeksu cywilnego, spadkobierca nabywa spadek z chwilą jego otwarcia, czyli śmierci spadkodawcy. 

W skład masy spadkowej wchodzą prawa i obowiązki majątkowe zmarłego. W postępowaniu 

działowym (postępowanie w sprawie działu spadku, w skład którego wchodzi prawo spółdzielcze) sąd 

rozstrzyga o wyborze jednego spadkobiercy, któremu ze współspadkobierców przypadnie 

spółdzielcze prawo do lokalu. 

 

Sąd nie może oddalić wniosku z tego powodu, że przedmiot działu jest niepodzielny, a wnioskodawca 

nie ma możliwości spłaty drugiego spadkobiercy. Zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych 

spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego jest niezbywalne, nie przechodzi na 

spadkobierców i nie podlega egzekucji, wygasa z chwilą ustania członkostwa. Dziedziczeniu podlega 

jedynie wkład mieszkaniowy. 

 

4. Wartość wkładu mieszkaniowego 

 

W celu dokonania w sposób prawidłowy działu spadku, konieczne jest ustalenie składu majątku 

spadkowego i wartości należących do niego przedmiotów. Od prawidłowego ich ustalenia zależy 

określenie wartości udziałów należnych poszczególnym spadkobiercom, a co za tym idzie wydzielenia 

sched spadkowych oraz wysokość spłat i dopłat. 

 

Na tej podstawie skład i wartość spadku ulegającego podziałowi ustala sąd, uprzednio wzywając 

spadkobierców do określenia koniecznych danych. Sąd dokonując działu opiera się na wyjaśnieniach 

udzielanych przez strony oraz dokumentach przedłożonych przez strony postępowania. Strona 

zobowiązana do dostarczenia wiadomości na temat zwaloryzowanej wysokości wkładu 

mieszkaniowego, może wystąpić do spółdzielni z wnioskiem o wydanie zaświadczenia, jakiej wartości 

był wkład mieszkaniowy związany ze spółdzielczym lokatorskim prawem do lokalu w chwili śmierci 

spadkodawcy (z ewentualną waloryzacją tego wkładu na dzień jego śmierci). 

 

Jeżeli jednak zachodzą sprzeczności w zakresie wartości wkładu mieszkaniowego, obowiązkiem sądu 

jest wyjaśnienie jaka jest rzeczywista wartość spadku na podstawie opinii biegłego. Ustalenie tych 

parametrów dokonuje się w oparciu o okoliczności istniejące w chwili podziału. O rozstrzygnięciach 

działowych decydują okoliczności istniejące w tej właśnie chwili.  

 

W postępowaniu o dział spadku jego stan ustala się według chwili otwarcia spadku, jego wartość zaś 

według cen z chwili dokonania działu (por. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 27 września 1974 r., III 

CZP 58/74). 
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Na zakończenie nadmienię, iż zgodnie z przepisami ustawy o podatku od spadków i darowizn wkład 

mieszkaniowy podlega opodatkowaniu. W przypadku dziedziczenia wkładu mieszkaniowego zgodnie 

z ustawą opodatkowaniu podlega zwaloryzowany wkład mieszkaniowy według wartości rynkowej 

lokalu. 

 

 

 

Autor: Maria Tyszkiewicz – Radca prawny  

 

 

 

 


