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1. Wprowadzenie – nieodpłatne porady prawne, nieodpłatne 

poradnictwo obywatelskie, 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: 

Powiat M. Zamość 2021 - porady prawne 
 Dzień tygodnia Godziny Miejsce 

Poniedziałek 12:00-16:00 

ul. Kamienna 20, Zamość 

Wtorek 12:00-16:00 

Środa 12:00-16:00 

Czwartek 12:00-16:00 

Czwartek 12:00-16:00 

Piątek 12:00-16:00 

 
 

Powiat M. Zamość 2021 - porady obywatelskie 

Dzień tygodnia Godziny Miejsce 

Poniedziałek 8:00-12:00 

ul. Kamienna 20, Zamość 

Wtorek 8:00-12:00 

Środa 8:00-12:00 

Czwartek 8:00-12:00 

Piątek 8:00-12:00 

 

Zapisy na wizyty: 

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr 722 364 992 
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Na jaką pomoc możemy liczyć?  

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:  

 poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym  

 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  

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje: 

 działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do 

podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających 

na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie 

potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego 

realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób 

zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego 

 nieodpłatną mediację 

Nieodpłatna mediacja obejmuje 

 poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod 

rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających 

 przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji 

 przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie 

karnej 

 przeprowadzenie mediacji 

 udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed 

mediatorem 

  Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:  

 sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub 

postępowania mediacyjnego; 

 zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc. 
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Kto może skorzystać? 

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

oświadczenie. 

Nieodpłatna pomoc prawna od dnia 16 maja 2020 r. obejmuje także sprawy związane 

z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową 

działalność gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku. 

Inne informacje       

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie porad. W sposób szczególny 

z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego skorzystać mogą 

kobiety w ciąży, które z porad prawnych skorzystać mogą poza kolejnością.  

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, 

oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 

sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się - udzielanie nieodpłatnej 

pomocy prawnej, może odbywać się poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania 

się na odległość, tj. w miejscu zamieszkania, przez telefon, po umówieniu terminu wizyty wskazując 

preferowany sposób udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej czy obywatelskiej.  

 
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. Darowizna w najbliższej rodzinie - kiedy jest zwolniona od 

opodatkowania 

Darowizna to innymi słowy nieodpłatne przekazanie danego składnika majątku na rzecz 

drugiej osoby. Czynność ta powoduje powstanie obowiązku podatkowego w postaci podatku od 

spadków i darowizn, który został uregulowany ustawą z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków 

i darowizn. 

Częstokroć już sama informacja o konieczności zapłacenia podatku, zniechęca do 

przekazywania majątku w tej formie. Podatek jest stosunkowo wysoki od części darowizny, która 

przekracza kwotę wolą od podatku. 

Pamiętać trzeba, że darowizny od najbliższej rodziny nie podlegają opodatkowaniu, jednak 

koniecznym jest spełnienie kilku warunków, aby móc skorzystać ze zwolnienia. 

W ramach podatku od spadku i darowizn wyróżnia się 3 grupy podatkowe, zaś do tych 

poszczególnych grup podatkowych zalicza się: 

 do grupy I - małżonka, zstępnych (np. syn, córka, wnuki, prawnuki), wstępnych (np. matka, 

ojciec, dziadkowie), pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów; 

 do grupy II - zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków 

pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa 

małżonków, małżonków innych zstępnych; 

 do grupy III - innych nabywców. 

Za rodziców w rozumieniu ustawy uważa się również przysposabiających, a za zstępnych także 

przysposobionych i ich zstępnych. 

Za zstępnych w rozumieniu ustawy uważa się również osoby, które przebywają lub przebywały 

w rodzinie zastępczej, w rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub 

w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 

2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 oraz z 2021 r. poz. 

159), a za wstępnych także odpowiednio osoby tworzące rodzinę zastępczą, prowadzące rodzinny 

dom dziecka lub pracujące z dziećmi w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub w regionalnej 

placówce opiekuńczo-terapeutycznej. 

Zobowiązane do zapłaty podatku od darowizny są osoby fizyczne, które nabyły majątek w drodze 

darowizny, w przypadku gdy jego wartość przekracza kwotę wolną od podatku. Ustawa o podatku od 

spadków i darowizn przewiduje jednak zwolnienie od podatku, jeżeli nabywany majątek nie 

przekracza: 

 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. 
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Zauważyć również trzeba, że zwolnieniu od zapłaty podatku podlega nabycie w drodze 

darowizny pieniędzy lub innych rzeczy przez osobę zaliczoną do I grupy podatkowej w wysokości 

nieprzekraczającej 9637 zł od jednego darczyńcy, a od wielu darczyńców łącznie nie więcej niż 19 274 

zł w okresie 5 lat od daty pierwszej darowizny, jeżeli pieniądze te lub rzeczy obdarowany przeznaczy 

w okresie 12 miesięcy od dnia ich otrzymania na wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni, 

budowę domu jednorodzinnego, nabycie lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość 

albo spłatę zabezpieczonego hipoteką kredytu mieszkaniowego wraz z odsetkami. 

Darowizna w najbliższej rodzinie korzysta z przywileju, jakim całkowite zwolnienie 

z obowiązku zapłaty podatku bez limitów kwot. Warunkiem koniecznym w tej sytuacji będzie 

dopełnienie formalnych obowiązków w tym zakresie. 

W ramach grupy I wyróżnia się tzw. grupę 0, do której należą: 

 małżonek, 

 zstępni (np. syn, córka, wnuki, prawnuki), 

 wstępni (np. matka, ojciec, dziadkowie), 

 pasierb, 

 rodzeństwo, 

 ojczym, 

 macocha. 

Darowizna dokonana na rzecz osób z zerowej grupy podatkowej uprawnia do całkowitego 

zwolnienia z obowiązku zapłaty podatku - jeżeli wysokość darowizny przekroczyła kwotę 9 637 zł 

(kwotę wolą od podatku), konieczne jest zgłoszenie otrzymania tej darowizny do właściwego urzędu 

skarbowego oraz udokumentowanie faktu otrzymania darowizny, natomiast jeżeli wartość darowizny 

jest niższa od kwoty 9 637 zł, nie jest koniecznym zawiadamianie właściwego urzędu skarbowego. 

Jak już zostało wspomniane powyżej, w przypadku wartości darowizny wyższej niż 9 637 zł, 

będzie wolna od podatku tylko w sytuacji, jeśli podatnik zgłosi fakt nabycia majątku. Niezgłoszenie 

tego faktu przez osobę z grupy zerowej będzie niosło za sobą taki skutek, że koniecznym stanie się 

złożenie deklaracji i zapłata podatku. 

Wyjątkiem od zasady obowiązkowego zgłoszenia nabycia majątku przez osoby zwolnione 

oraz złożenia deklaracji przez pozostałych podatników, jest sytuacja kiedy to umowa darowizny 

została sporządzona przed notariuszem, bowiem przy przekazaniu darowizny w formie aktu 

notarialnego zgłoszenia do urzędu skarbowego dokonuje notariusz. 

Konsekwencją niezgłoszenia nabycia majątku przez osobę objętą zwolnieniem jest to, iż 

otrzymana darowizna będzie polegała opodatkowaniu na zasadnych ogólnych. 

Warunkiem skorzystania z całkowitego zwolnienia z obowiązku zapłaty podatku bez limitów 

kwot, jest zgłoszenie do urzędu skarbowego faktu nabycia w terminie sześciu miesięcy, liczonego od 

dnia powstania obowiązku podatkowego. Do zgłoszenia nabycia własności rzeczy lub praw 

majątkowych służy specjalny formularz SD-Z2. 

Co istotne, mieć na uwadze należy, że aby skorzystać ze zwolnienia podatkowego, darowizna 

w najbliższej rodzinie powinna zostać dokonana na konto bankowe, przelewem pocztowym lub za 
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pomocą Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. Nie może być, zatem dokonana w formie 

gotówkowej. 

Jeżeli podatnik nie posiadał wiedzy o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych 

w sześciomiesięcznym terminie podstawowym, może on zachować uprawnienie do zwolnienia 

z opodatkowania, jeżeli zgłosi nabycie w terminie nie późniejszym niż sześć miesięcy od dnia, 

w którym dowiedział się o nabyciu własności lub praw i jednocześnie należycie uprawdopodobni fakt 

późniejszego powzięcia wiadomości o ich nabyciu. 

 

Autor: Tomasz Ignatiuk  

 Adwokat/doradca obywatelski/mediator 
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3. Nadmierne immisje w stosunkach sąsiedzkich 

Właściciel nieruchomości ma prawo do wyłącznego korzystania z należącego do niego 

gruntu, budynku, mieszkania. Nie może jednak korzystać ze swego prawa w sposób 

nieograniczany, powodujący uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich – gdzie zachowanie 

takie częstokroć prowadzi do konfliktów sąsiedzkich. Jednym z tych ograniczeń są tzw. 

immisje przekraczające określoną miarę.  

 Jak wynika z treści przepisu art. 140 k.c. 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. 

Pod pojęciem prawa sąsiedzkiego rozmieć należy zbiór norm, regulujących wzajemne 

stosunki pomiędzy właścicielami nieruchomości sąsiadujących lub nieruchomości wzajemnie 

na siebie oddziaływujących. Przepisy prawa sąsiedzkiego dotyczą nie tylko nieruchomości 

graniczących ze sobą, lecz także innych nieruchomości, na które rozciąga się oddziaływanie 

danej nieruchomości. 

Immisje to najogólniej rzecz ujmując, oddziaływanie jednej nieruchomości na drugą. 

Może ono polegać na działaniu właściciela nieruchomości, jak również nieruchomości samej 

w sobie. 

 Korzystając z własnej nieruchomości powinniśmy uwzględnić interes własny jak 

również interesy sąsiadów, aby nasze oddziaływania nie wpływały ponadprzeciętnie 

niekorzystnie na nieruchomości sąsiednie. 

 Oddziaływanie na nieruchomość sąsiednią może przybrać formę immisji 

bezpośrednich i pośrednich. 

 Immisje bezpośrednie, to takie, której bezpośrednio ingerują w sferę cudzej 

własności, np. ukształtowanie odpływu wód opadowych ze swojej nieruchomości na 

nieruchomość sąsiada, czyniąc mu przez to zniszczenia na jego nieruchomości. Immisje 

bezpośrednie są zbliżone swym charakterem do fizycznej ingerencji w cudzą nieruchomość, 

które jednak nie stanowi fizycznego wtargnięcia na sąsiednią nieruchomość (immisja to 

zawsze działanie na własnym gruncie, którego skutki rozciągają się na grunt sąsiada). Immisje 

bezpośrednie są zawsze zakazane, bez jakichkolwiek ograniczeń dotyczących przeciętnej 

miary, gdyż zazwyczaj są wynikiem zamierzonego działania właściciela nieruchomości.  

Immisje pośrednie są wynikiem korzystania z nieruchomości w sposób naturalny, 

a źródłem oddziaływania jest korzystanie przez właściciela, np. przykre zapachy czy 
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hałasowanie. Co do zasady dozwolone, tak długo, jak długo nie przekraczają przeciętnej 

miary 

Treść przepisu art. 144 k.c. stanowi, że 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. 

Z powyżej cytowanego przepisu wynika wprost, zakaz szkodliwych immisji, które 

należy rozumieć, jako oddziaływanie na nieruchomości sąsiednie, które polegają na 

zakłócaniu korzystania z tych nieruchomości poprzez emitowanie substancji lub inne 

szkodliwe oddziaływanie, bez bezpośredniego wtargnięcia na obszar tych nieruchomości. 

Podstawową kwestią przy ustalaniu miary immisji, które mogą zakłócać korzystanie 

z nieruchomości sąsiednich, będzie ustalenie przeznaczenia terenu i stosunków miejscowych 

(zwyczajowych). 

Przeznaczenie terenu ma znaczenie przy ustalaniu, czy immisje są dozwolone. Nie 

może być to zatem subiektywne odczucie danej osoby (np. wrażliwości na hałas czy zapach), 

tylko okoliczności te muszą być oceniane w sposób obiektywny uwzględniający 

przeznaczenie nieruchomości (np. poziom zapachu będzie innych w relacjach wiejskich 

wśród prowadzonych gospodarstw rolnych, a inny w lokalu w centrum miasta).   

Drugim kryterium są stosunki miejscowe. Polegają one na przyjętym aktualnie przez 

większość osób sposobie użytkowania nieruchomości na danym terenie lub sposobu samego 

zapatrywania ludzi na to, jak powinno się z nieruchomości korzystać, chodzi tutaj o szereg 

elementów, intensywność oddziaływania, pora, czas trwania itp. 

 W sytuacji, gdy właściciel nieruchomości jest dotknięty nadmiernymi immisjami, 

może żądać od właściciela drugiej nieruchomości zaprzestania naruszeń oraz przywrócenia 

stanu poprzedniego, co wynika z normy przewidzianej w art. 222 k.c. W przypadku braku 

porozumienia, może wystąpić z takim powództwem na drogę postępowania sądowego. 

Nierzadką będzie sytuacja, gdy immisje będą uruchamiać po stronie poszkodowanego 

również roszczenie w celu ochrony dóbr osobistych, a w grę może wchodzić naruszenie dóbr 

osobistych takich jak zdrowie, mir domowy, nietykalność mieszkania, możliwość korzystania 

zwartości środowiska naturalnego czy sfery życia prywatnego – stanowiąc oddzielną postawę 

prawną powództwa. 
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