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WYKAZ SKRÓTÓW

Ustawy

(kursywą zaznaczono nieobowiązujące akty prawne)

d.m.o.p. – dekret z dnia 8 marca 1946 r. o majątkach opuszczonych i poniemieckich 
(Dz. U. Nr 13, poz. 87 z późn. zm.)

d.p.g.l. – dekret z dnia 21 grudnia 1945 r. o publicznej gospodarce lokalami (tekst jedn. 
Dz. U. z 1950 r. Nr 36, poz. 343 z późn. zm.)

d.p.w.p.r. – dekret z dnia 11 października 1946 r. – Przepisy wprowadzające prawo rze-
czowe i prawo o księgach wieczystych (Dz. U. Nr 57, poz. 321 z późn. zm.) 

d.p.z. – dekret z 26 października 1945 r. o prawie zabudowy (Dz. U. Nr 50, poz. 280) 
d.r.r. – dekret z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej (tekst jedn. 

Dz. U. z 1945 r. Nr 3, poz. 13 z późn. zm.)
d.u.r.o.o. – dekret z dnia 6 września 1946 r. o ustroju rolnym i osadnictwie na obszarach 

Ziem Odzyskanych i byłego Wolnego Miasta Gdańska (Dz. U. Nr 49, poz. 
279 z późn. zm.)

d. warsz. – dekret z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na 
obszarze m.st. Warszawy (Dz. U. Nr 50, poz. 279 z późn. zm.)

k. apost. – konwencja z dnia 5 października 1961 r. znosząca wymóg legalizacji zagra-
nicznych dokumentów urzędowych, sporządzona w Hadze (Dz. U. z 2005 r. 
Nr 112, poz. 938) 

k.c.  – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 
z późn. zm.)

k. Nap. – ustawa z dnia 21 marca 1804 r. – Kodeks Napoleona (Dz. P. Księstwa War-
szawskiego z 1809 r. Nr 2.14.84) 

k.p.c. – ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 
Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)

k.s.h. – ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, 
poz. 1037 z późn. zm.)

p.g.g. – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (tekst jedn. 
Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 z późn. zm.)
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p.g.k. – ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. 
Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.)

p.o.ś.  – ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. 
Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)

p.p.s.a. – ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami admi-
nistracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.)

p.u.s.a. – ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych 
(Dz. U. Nr 153, poz. 1269 z późn. zm.)

p.u.s.p. – ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 
Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) 

pr. bank.  – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. 
Nr 72, poz. 665 z późn. zm.)

pr. bud. – ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. 
Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)

p.r.d.  – ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. 
Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.)

pr. lot. – ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 
696 z późn. zm.)

pr. miar.  – ustawa z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. 
Nr 243, poz. 2441 z późn. zm.)

pr. rzecz. – dekret z dnia 11 października 1946 r. – Prawo rzeczowe (Dz. U. Nr 57, poz. 
319 z późn. zm.)

pr. spół.  – ustawa z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (tekst jedn. Dz. U. 
z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 z późn. zm.) 

pr. wodn.  – ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 
239, poz. 2019 z późn. zm.)

u.c. – ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 z późn. zm.)
u.c.ch.z. – ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zwłok (tekst jedn. 

Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295 z późn. zm.)
u.d.m. – ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, 

poz. 734 z późn. zm.)
u.d.p. – ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. 

z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)
u.d.s.s.p. – ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o drogowych spółkach specjalnego przezna-

czenia (Dz. U. Nr 23, poz. 136)
u.e.l.d.o. – ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych 

(tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.)
u.f.i. – ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, 

poz. 1546 z późn. zm.)
u.f.w.r.m. – ustawa z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu 

własnego mieszkania (Dz. U. Nr 183, poz. 1354 z późn. zm.)

Wykaz skrótów 
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u.g.g.w.n. – ustawa z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu 
nieruchomości (tekst jedn. Dz. U. z 1991 r. Nr 30, poz. 127 z późn. zm.)

u.g.n. – ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. 
Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)

u.g.n.r. – ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami 
rolnymi Skarbu Państwa (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1700)

u.g.n.s.m. – ustawa z 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mie-
nia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (tekst jedn. Dz. U. 
z 2004 r. Nr 163, poz. 1711 z późn. zm.)

u.g.t.m.o. – ustawa z dnia 14 lipca 1961 r. o gospodarce terenami w miastach i osiedlach 
(Dz. U. z 1969 r. Nr 22, poz. 159 z późn. zm.) 

u.g.z.r.b.  – ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o gwarancji zapłaty za roboty budowlane (Dz. U. 
Nr 180, poz. 1758 z późn. zm.)

u.k.s.s.c. – ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych 
(Dz. U. Nr 167, poz. 1398 z późn. zm.)

u.k.u.r. – ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 
64, poz. 592) 

u.k.w.h. – ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jedn. 
Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 z późn. zm.)

u.l. – ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 45, 
poz. 435 z późn. zm.)

u.l.z.b.h.  – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych 
(teskt jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 99, poz. 919 z późn. zm.)

u.m.o.p. – ustawa z dnia 6 maja 1945 r. o majątkach opuszczonych i porzuconych (Dz. U. 
Nr 17, poz. 97 z późn. zm.)

u.n. – ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386 
z późn. zm.)

u.n.f.p.b.  – ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania bu-
downictwa mieszkaniowego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070 
z późn. zm.)

u.n.n.c. – ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziem-
ców (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.)

u.o.g.r.l. – ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst 
jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 z późn. zm.)

u.o.m.a.m. – ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Pol-
skiej i administracji morskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502 
z późn. zm.) 

u.o.n.k.b. – ustawa z dnia 13 lipca 2000 r. o ochronie nabywców prawa do korzystania 
z budynku lub pomieszczenia mieszkalnego w oznaczonym czasie w każ-
dym roku oraz o zmianie ustaw Kodeks cywilny, Kodeks wykroczeń i ustawy 
o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. Nr 74, poz. 855 z późn. zm.) 

Ustawy
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u.o.p. – ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 
z późn. zm. ) 

u.o.p.l. – ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym 
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 
31, poz. 266 z późn. zm.)

u.o.z.o.z. – ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.)

u.p.c.c. – ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych 
(tekst jedn. z 2007 r. Nr 68, poz. 450 z późn. zm.)

u.p.d.o.f. – ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 
(tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.)

u.p.d.o.p. – ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 
(tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.)

u.p.g.r.p. – ustawa z 29 maja 1974 r. o przekazywaniu gospodarstw rolnych na własność 
Państwa za rentę i spłaty pieniężne (Dz. U. Nr 21, poz. 118)

u.p.l. – ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 
1682 z późn. zm.)

u.p.n. – ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (tekst jedn. Dz. U. 
z 2002 r. Nr 42, poz. 369, z późn. zm.)

u.p.o.l. – ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. 
Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.)

u.p.p.g.n. – ustawa z dnia 3 stycznia 1946 r. o przejęciu na własność Państwa podstawo-
wych gałęzi gospodarki narodowej (Dz. U. Nr 3, poz. 17 z późn. zm.) 

u.p.p.p. – ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. Nr 
169, poz. 1420)

u.p.p.s.k. – ustawa z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych 
kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji 
bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 
119, poz. 1115 z późn. zm.)

u.p.p.u.w.  – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształcaniu prawa użytkowania wieczy-
stego w prawo własności (Dz. U. Nr 175, poz. 1459 z późn. zm.)

u.p.r.  – ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U. 
z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.)

u.p.r.d.p. – ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. Nr 80, 
poz. 721 z późn. zm.)

u.p.s.d. – ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn. 
Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514 z późn. zm.)

u.p.t.k.w. – ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o przenoszeniu treści księgi wieczystej do 
struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 42, poz. 363)

Wykaz skrótów 
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u.p.t.p.n. – ustawa z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mi-
strzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (Dz. U. Nr 173, poz. 
1219)

u.p.t.u. – ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, 
poz. 535 z późn. zm.)

u.p.u.n. – ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 
60, poz. 535 z późn. zm.)

u.p.z.p. – ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

u.r.o.d.  – ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. Nr 
169, poz. 1419 z późn. zm.)  

u.r.p.r. – ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu po-
zostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Pol-
skiej (Dz. U. Nr 169, poz. 1418 z późn. zm.) 

u.s.d.g.  – ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst 
jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 z późn. zm.)

u.s.g. – ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

u.s.k.o. – ustawa z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoław-
czych (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 856 z późn. zm.)  

u.s.m. – ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jedn. 
Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 z późn. zm.) 

u.s.p.  – ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

u.s.p.k.a. – ustawa z dnia 4 lipca 1991 r. o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicz-
nego Kościoła Prawosławnego (Dz. U. Nr 66, poz. 287 z późn. zm.)

u.s.p.k.k.  – ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego 
w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154 z późn. zm.)

u.s.s.e. – ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych 
(tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274 z późn. zm.)

u.s.w.  – ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.)

u.s.w.g. – ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (tekst jedn. 
Dz. U. z 2003 r. Nr 178, poz. 1749 z późn. zm.)

u.s.z. – ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, 
inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 
z późn. zm.)

u.t.k. – ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 96, poz. 
591 z późn. zm.)

Ustawy
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u.t.w.o.h. – ustawa z dnia 11 maja 2007 r. o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchnio-
wych obiektów handlowych (Dz. U. Nr 127, poz. 880)

u.t.z.t.h. – ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlo-
wych (Dz. U. Nr 139, poz. 1323 z późn. zm.)

u.u.t. – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst jedn. Dz. U. 
z 2004 r. Nr 223, poz. 2268 z późn. zm.)

u.u.w.g.r.  – ustawa z dnia 26 października 1971 r. o uregulowaniu własności gospodarstw 
rolnych (Dz. U. Nr 27, poz. 250 z późn. zm.) 

u.w.b. – ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, 
poz. 881)

u.w.l. – ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. 
Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)

u.z.e.ś.r. – ustawa z 27 października 1977 r. o zaopatrzeniu emerytalnym oraz innych 
świadczeniach dla rolników i ich rodzin (Dz. U. Nr 32, poz. 140)

u.z.g.g.w.n. – ustawa z dnia 29 września 1990 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami 
i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz. U. Nr 79, poz. 464)

u.z.m.p.p. – ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania mieszkań będących 
własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych 
z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych 
mieszkań będących własnością Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 4, poz. 24 z późn. 
zm.)

u.z.o.r.r. – ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, re-
montów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych 
w wyniku działania żywiołu (Dz. U. Nr 84, poz. 906)

u.z.p. – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. 
Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655)

u.z.p.z.b. – ustawa z dnia 12 października 1994 r. o zasadach przekazywania zakłado-
wych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe (Dz. U. Nr 
119, poz. 567 z późn. zm.)

u.z.s.z. – ustawa z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypo-
spolitej Polskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 41, poz. 398 z późn. zm.)

u.z.w.g. – ustawa z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych 
(Dz. U. Nr 28, poz. 169 z późn. zm.)

Rozporz¹dzenia

r.b.p.r.b. – rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. Nr 47, poz. 401)

Wykaz skrótów 
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r.c.i.k.w. – rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie 
Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych (Dz. U. Nr 162, poz. 1571 z późn. 
zm.)

r.d.b.m.r. – rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłosze-
nia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 108, poz. 953 z późn. zm.)

r.d.p.r.b. – rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tech-
nicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonal-
no-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.)

r.e.g.b. – rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 
marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 
454)

r.g.e.s.u.  – rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwiet-
nia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ze-
społów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455)

r.n.e.d.p. – rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie 
sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tune-
li, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom 
mostowym i tunelom (Dz. U. Nr 67, poz. 582 z późn. zm.)

r.n.p.n. – rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 października 2004 r. w spra-
wie numeracji porządkowej nieruchomości (Dz. U. Nr 243, poz. 2432)

r.o.z.p.d. – rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie wy-
sokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest 
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad (Dz. U. Nr 129, poz. 1369)

r.p.k.o.b. – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Pol-
skiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 
z późn. zm.)

r.p.k.n. – rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 1991 r. w spra-
wie prowadzenia ksiąg notarialnych oraz przekazywania na przechowanie do-
kumentów sądom rejonowym (Dz. U. Nr 33, poz. 147 z późn. zm.) 

r.p.k.w. – rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001 r. w spra-
wie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów (Dz. U. Nr 102, 
poz. 1122 z późn. zm.)

r.p.o.w. – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 październi-
ka 2007 r. o placówkach opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. Nr 201, poz. 
1455)

r.p.r.z.n. – rozporządzenie Rady Mnistrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu 
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości 
(Dz. U. Nr 207 poz. 2108) 

Rozporządzenia
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r.p.t.b.a. – rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie 
przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych (Dz. U. 
Nr 12, poz. 116)

r.p.z.o.ś. – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określe-
nia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsię-
wzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 
257, poz. 2573 z późn. zm.)

r.r.n. – rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolni-
ctwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie roz-
graniczania nieruchomości (Dz. U. Nr 45, poz. 453)

r.r.n.o.b. – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie okre-
ślenia rodzajów nieruchomości uznawanych za niezbędne na cele obronności 
i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 207, poz. 2107)

r.r.o.b.r.  – rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie 
rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane usta-
nowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. Nr 138, poz. 1554)

r.s.k.i.o. – rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre-
ślenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 
130, poz. 1389 z późn. zm.)

r.s.o.e. – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2007 r. w sprawie 
stawek opłat eksploatacyjnych (Dz. U. Nr 211, poz. 1541)

r.s.p.n. – rozporządzenie Rady Mnistrów z 4 maja 2005 r. w sprawie scalania i podziału 
nieruchomości (Dz. U. Nr 86, poz. 736) 

r.s.t.d.p. – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu 
i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. Nr 268, poz. 2663 
z późn. zm.)

r.s.u.p.o.  – rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 maja 2004 r. w sprawie spo-
sobu uwzględniania w zagospodarowaniu przestrzennym potrzeb obronności 
i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 125, poz. 1309)

r.t.n. – rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w spra-
wie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 z późn. 
zm.)

r.t.p.m.  – rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie 
trybu przekazywania mienia przez Skarb Państwa jednostkom samorządu te-
rytorialnego (Dz. U. Nr 143, poz. 1036)

r.u.w.n.z. – rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie 
sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowa-

Wykaz skrótów 
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nia terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1588)

r.w.c.g.p. – rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie 
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku 
zwłok i szczątków (Dz. U. Nr 48, poz. 284)

r.w.d.o.i. – rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 
2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać dro-
gowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735)

r.w.f.s.e. – rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szcze-
gółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. 
Nr 93, poz. 623 z późn. zm.)

r.w.n.s.o. – rozporządzenie Rady Ministrów z 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nie-
ruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 207, poz. 2109 
z późn. zm.)

r.w.o.w.o – rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie 
wysokości opłat od wniosków o wydanie odpisów ksiąg wieczystych i za-
świadczenia o zamknięciu księgi wieczystej wydawanych przez Centralną 
Informację Ksiąg Wieczystych (Dz. U. Nr 156, poz. 1528)

r.w.p.e. – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 2007 r. w sprawie 
przedsięwzięć Euro 2012 (Dz. U. Nr 192, poz. 1385 z późn. zm.)

r.w.t.b. – rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuo-
wanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.)

r.w.t.b.h. – rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotech-
niczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 86, poz. 579)

r.w.t.b.k. – rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrześ-
nia 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987)

r.w.t.b.r. – rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 paź-
dziernika 1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpo-
wiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 132, poz. 877)

r.w.t.b.s. – rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płyn-
nych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej 
i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 243, poz. 2063 z późn. 
zm.)

r.w.t.d.p. – rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 
1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)

Rozporządzenia
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r.w.t.m.b. – rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 
1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać mor-
skie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 101, poz. 645)

r.w.w.w.d. – rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie 
wzoru wniosku o wydanie dokumentów przez Centralną Informację Ksiąg 
Wieczystych (Dz. U. Nr 162, poz. 1572)

r.w.z.p.m.  – rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie 
wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587)

r.z.f.d.p. – rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tech-
nicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonal-
no-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn zm.)

r.z.f.p.b. – rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szcze-
gółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133)

r.z.p.s.n. – rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2001 r. 
w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz. U. Nr 124, 
poz. 1359)

r.z.p.s.u. – rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie 
zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy (Dz. U. Nr 118, poz. 1233)

Inne skróty i objaśnienia

→  – strzałka odsyła do innego zdefiniowanego w leksykonie hasła
§ – paragraf
ang. – angielski
arch. – architektura
art. – artykuł
dawn. – dawny, dawniej
def. leg. – oznacza, że pojęcie jest zdefiniowane w przepisach prawa
dosł.  – dosłownie
fr. – francuski
hist. – oznacza, że pojęcie ma charakter historyczny
i nast. – i następne
in. – inaczej
łac. – łaciński
m.in. – między innymi
niem. – niemiecki

Wykaz skrótów 
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np. – na przykład
Nr  – numer
pot. – oznacza, że pojęcie ma charakter potoczny
poz. – pozycja
prawn. – oznacza, że pojęcie używane jest w przepisach prawa
tekst jedn. – tekst jednolity
tzn. – to znaczy
zał. – załącznik
zob. – zobacz

Inne skróty i objaśnienia



18



19

PRZEDMOWA

W ciągu ostatnich kilku lat rozwój rynku nieruchomości w Polsce osiągnął nienotowaną 
dotychczas dynamikę na wszelkich polach – począwszy od wielkich inwestycji publicznych 
o charakterze infrastrukturalnym, poprzez rozwój budownictwa o przeznaczeniu biurowo-ko-
mercyjnym, na potężnym rozwoju budownictwa mieszkaniowego skończywszy. 

Doradzając i pomagając naszym Klientom w sprawach związanych z sektorem nierucho-
mości, byliśmy świadkami tych zmian, dotyczących nie tylko skali i różnorodności podejmowa-
nych przedsięwzięć, ale także coraz wyższego stopnia skomplikowania transakcji oraz rozwoju 
instrumentów prawnych, mających służyć bezpiecznemu i sprawnemu realizowaniu zamierzeń 
biznesowych czy życiowych poszczególnych podmiotów. 

Powyższe obserwacje legły u podstaw naszej pracy nad Leksykonem nieruchomości, który 
właśnie przekazujemy na ręce Czytelników. Chcieliśmy stworzyć opracowanie, które w krótki 
i przejrzysty sposób pomoże zrozumieć prawidłowe znaczenie i wagę różnych pojęć, funkcjo-
nujących na co dzień zarówno w języku fachowym, jak i potocznym, związanym z najszerzej 
rozumianym rynkiem nieruchomości. Nie było jednocześnie naszą ambicją stworzenie dzieła 
zawierającego wyczerpujące informacje o charakterze ściśle prawnym, gdyż przekraczałoby to 
rozmiary naszej skromnej pracy i stanowiłoby jedynie powielenie istniejącej już oferty wydaw-
niczej. 

Świadomi własnej niedoskonałości, mamy jednocześnie nadzieję, że lektura Leksykonu po-
zwoli uznać powyższy cel za osiągnięty.

Kraków–Warszawa, październik 2008 r.
Autorzy
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A
A prawn. Symbol, jakim w celu określenia 

wymagań technicznych i użytkowych do-
tyczących → drogi oznacza się → klasę 
dróg, zaliczanych do → autostrad (§ 4 
ust. 1 pkt 1 r.w.t.d.p).

ABUZYWNA KLAUZULA prawn. Niedo-
zwolone postanowienie umowne. Posta-
nowienia umowy (najczęściej gotowego 
wzorca umowy), które nie zostały uzgod-
nione indywidualnie z konsumentem, nie 
wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obo-
wiązki w sposób sprzeczny z dobrymi oby-
czajami, rażąco naruszając jego interesy. 
Nie dotyczy to postanowień określających 
główne świadczenia stron, w tym cenę lub 
wynagrodzenie, jeżeli zostały sformuło-
wane w sposób jednoznaczny (art. 3851 
k.c.). Na → rynku nieruchomości wzor-
cami umownymi najczęściej posługują się 
→ deweloperzy w → umowach dewelo-
perskich. Rejestr niedozwolonych klauzul 
znajduje się na stronach internetowych 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsu-
mentów (www.uokik.gov.pl).

ADIACENCKA OPŁATA prawn. Opłata 
nakładana przez → gminy na → właś-
cicieli lub → wieczystych użytkowni-
ków → nieruchomości, których wartość 
wzrosła na skutek → budowy urządzeń 

→ infrastruktury technicznej ze środ-
ków → Skarbu Państwa, → jednostek 
samorządu terytorialnego, środków po-
chodzących z budżetu Unii Europejskiej 
lub ze źródeł zagranicznych niepodlega-
jących zwrotowi albo w związku ze → 
scaleniem i podziałem nieruchomości 
(art. 4 pkt 11 u.g.n.). Maksymalną wyso-
kość i szczegółowe zasady ustalania i po-
bierania opłat adiacenckich związanych 
z budową urządzeń → infrastruktury 
technicznej zawierają przepisy art. 144–
–148b u.g.n., zaś opłat adiacenckich 
związanych ze scalaniem i podziałami 
– art. 98a i nast. u.g.n. oraz r.s.p.n.

ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚ-
CIAMI prawn. zob. → zarządzanie nie-
ruchomością 

AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO 
(AMW) prawn. Państwowa osoba praw-
na z siedzibą w Warszawie pozostająca 
pod nadzorem Ministra Obrony Narodo-
wej. Celem AMW jest gospodarowanie, 
utrzymywanie oraz uporządkowywanie 
stanu prawnego i prowadzenie ewidencji 
→ mienia → Skarbu Państwa pozosta-
jącego w → trwałym zarządzie jedno-
stek organizacyjnych podległych MON 
albo ministrowi właściwemu do spraw 
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wewnętrznych lub przez nich nadzoro-
wanych oraz innego mienia tych jedno-
stek, niewykorzystywanego do realizacji 
ich zadań, a także mienia zlikwidowa-
nych państwowych osób prawnych, dla 
których wymienieni ministrowie byli 
organami założycielskimi lub organami 
nadzoru (u.g.n.s.m.). 

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROL-
NYCH (ANR) prawn. Państwowa osoba 
prawna z siedzibą w Warszawie pozosta-
jąca pod nadzorem ministra właściwe-
go do spraw rozwoju wsi. Celem ANR 
jest wykonywanie → prawa własności 
i innych praw rzeczowych w stosunku 
do powierzonego jej mienia → Skarbu 
Państwa. W skład tego mienia wchodzą 
→ nieruchomości rolne, w rozumieniu 
k.c., położone na obszarach przeznaczo-
nych w → planach zagospodarowania 
przestrzennego na cele gospodarki rol-
nej (z wyłączeniem → gruntów znajdu-
jących się w zarządzie Lasów Państwo-
wych i → parków narodowych), inne 
nieruchomości i składniki pozostałe po 
likwidacji państwowych przedsiębiorstw 
gospodarki rolnej (PGR) oraz ich zjedno-
czeń i zrzeszeń oraz → lasy niewydzie-
lone geodezyjnie z wymienionych wyżej 
→ nieruchomości (u.g.n.r.). Na podsta-
wie u.k.u.r. ANR przysługuje → prawo 
pierwokupu nieruchomości rolnych. 

AGLOMERACJA def. leg. Miasto lub kilka 
miast o wspólnych granicach administra-
cyjnych (art. 3 pkt 1 p.o.ś.).

AKR Jednostka miary powierzchni → 
gruntów używana w krajach anglosa-
skich: 1 akr = 4046,8564 m2 oraz 1 akr = 
0,404685 hektara.

AKT NADANIA ZIEMI prawn. Decyzja 
administracyjna wyznaczająca nabyw-

cę → gospodarstwa rolnego (działki) 
w celu realizacji reformy rolnej oraz ak-
cji osiedleńczej w latach powojennych na 
obszarze Ziem Odzyskanych oraz byłego 
Wolnego Miasta Gdańska – na tym ob-
szarze na mocy d.r.r. wszelkie → grunty 
stały się → własnością Państwa, stano-
wiąc → Państwowy Fundusz Ziemi. 
Nabywcami gospodarstw rolnych mogli 
być obywatele polscy, którzy przybyli 
na obszar Ziem Odzyskanych i byłego 
Wolnego Miasta Gdańska w ramach ak-
cji osiedleńczej, bądź posiadali → grun-
ty rolne za zgodą władz państwowych. 
Nabywcami gospodarstw rolnych mogły 
być również osoby, które przed 1 stycz-
nia 1945 r. stale zamieszkiwały na ob-
szarze Ziem Odzyskanych i uzyskały lub 
miały uzyskać obywatelstwo polskie. 
Gospodarstwa te były nabywane za cenę 
odpowiadającą szacunkowi ich składni-
ków. Prawa wynikające z aktu nadania 
ziemi miały charakter osobisty, były nie-
zbywalne i nie podlegały dziedziczeniu. 
W razie śmierci osoby, która uzyskała 
akt nadania ziemi, jeżeli śmierć ta na-
stąpiła przed orzeczeniem o wykonaniu 
aktu nadania, członkowie rodziny, któ-
rzy ze zmarłym pozostawali we wspól-
nocie gospodarczej, mieli pierwszeństwo 
przed wszystkimi innymi osobami do 
otrzymania tego samego gospodarstwa 
w trybie, jaki przewidywał d.u.r.o.o. 
Przeniesienie prawa własności nadanego 
gospodarstwa na nabywcę następowało 
w drodze orzeczenia o wykonaniu aktu 
nadania ziemi.

AKT NOTARIALNY prawn. Sporządzany 
przez → notariusza lub upoważnione-
go do tego konsula dokument urzędowy, 
gdy wymaga tego przepis prawa lub gdy 

Agencja Nieruchomości Rolnych Akt notarialny
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taka jest wola stron. Treść i sposób spo-
rządzania aktów notarialnych regulują 
art. 91 i nast. u.p.n. Umowa zobowiązu-
jąca do przeniesienia → własności → 
nieruchomości oraz umowa przenosząca 
własność, która zostaje zawarta w celu 
wykonania istniejącego uprzednio zo-
bowiązania do przeniesienia własności 
nieruchomości, powinny być zawarte 
w → formie aktu notarialnego. Forma 
aktu notarialnego jest też wymagana dla 
oświadczenia właściciela nieruchomości 
ustanawiającego na niej → ograniczone 
prawo rzeczowe.

AKT WŁASNOŚCI ZIEMI prawn. Nazwa 
decyzji administracyjnej wydawanej 
przez właściwe do spraw rolnych organy 
prezydium powiatowej rady narodowej 
w latach 70. XX w. w celu realizacji → 
uwłaszczenia, czyli nadania rolnikom 
na → własności ziemi będącej w ich 
posiadaniu. Szczegółowo postępowanie 
w sprawie wydania aktu własności ziemi 
regulowała u.u.w.g.r. Od 1982 r. uwłasz-
czenie przekazano sądom powszechnym. 
Akt własności ziemi stanowi podstawę 
→ wpisu uwłaszczonego właściciela do 
→ księgi wieczystej oraz do → rejestru 
gruntów.

AKTA KSIĘGI WIECZYSTEJ prawn. Akta 
obejmujące dokumenty i pisma doty-
czące → nieruchomości prowadzone 
przy każdej → księdze wieczystej (§ 5 
r.p.k.w.).

AKTUALIZACJA OPERATU EWIDEN-
CJI GRUNTÓW prawn. Wprowadze-
nie udokumentowanych zmian danych 
w bazie → danych ewidencyjnych. 
Dane ewidencyjne, które utraciły swoją 
aktualność, podlegają archiwizacji (§ 48 
ust. 1 r.e.g.b.). 

AKTUALIZACJA OPŁATY Z TYTUŁU 
TRWAŁEGO ZARZĄDU prawn. Po-
stępowanie zmierzające do powiązania → 
opłaty rocznej z tytułu trwałego zarzą-
du → nieruchomości z realną wartością 
nieruchomości. Wysokość opłaty rocznej 
z tytułu trwałego zarządu nieruchomości 
może być aktualizowana, nie częściej niż 
raz w roku, jeżeli wartość nieruchomo-
ści ulegnie zmianie. Aktualizacji opłaty 
rocznej dokonuje się z urzędu albo na 
wniosek jednostki organizacyjnej posia-
dającej nieruchomość w → trwałym za-
rządzie, na podstawie wartości nierucho-
mości określonej przez → rzeczoznawcę 
majątkowego (art. 45 u.g.n.).

AKTUALIZACJA OPŁATY Z TYTUŁU 
UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO 
prawn. Postępowanie zmierzające do po-
wiązania wysokości → opłaty rocznej 
z tytułu użytkowania wieczystego z re-
alną wartością → nieruchomości. Wyso-
kość opłaty rocznej z tytułu użytkowania 
wieczystego nieruchomości gruntowej 
może być aktualizowana, nie częściej niż 
raz w roku, jeżeli wartość nieruchomo-
ści ulegnie zmianie. Aktualizacji opłaty 
rocznej dokonuje się z urzędu albo na 
wniosek → użytkownika wieczystego 
→ nieruchomości gruntowej, na pod-
stawie wartości nieruchomości grunto-
wej określonej przez → rzeczoznawcę 
majątkowego (art. 77–78 u.g.n.).

AKWEN prawn. Obszar pokryty wodą. 
Termin spełnia taką funkcję jak termin 
‘teren’ w odniesieniu do powierzchni lą-
dowej.

ALEJA pot. Główna, reprezentacyjna → uli-
ca miasta.

AMORTYZACJA prawn. Wyrażona w pie-
niądzu równowartość zużycia środka 

Akt własności ziemi Amortyzacja
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trwałego. Amortyzacja może dotyczyć 
→ nieruchomości (zob. → nierucho-
mość jako środek trwały). Amortyzacja 
jest instrumentem pomiaru zmniejsza-
nia się początkowej wartości trwałego 
majątku przedsiębiorstwa wskutek jego 
zużywania się w czasie. Comiesięczne 
odpisy amortyzacyjne pozwalają przeno-
sić wartości zużycia majątku trwałego na 
wytwarzany produkt poprzez potrakto-
wanie amortyzacji jako kosztu produkcji 
(wykaz stawek amortyzacyjnych zawiera 
zał. nr 1 do u.p.d.o.f.). 

AMW zob.→ Agencja Mienia Wojskowego
ANALIZA POREALIZACYJNA prawn. 

Analiza przeprowadzana celem po-
równania oddziaływań opisanych w → 
raporcie o oddziaływaniu przedsię-
wzięcia na środowisko z tymi, które 
rzeczywiście wystąpiły przy realizacji 
→ przedsięwzięcia mogącego znaczą-
co oddziaływać na środowisko. Analiza 
podlega udostępnieniu w ramach dostę-
pu do informacji o środowisku (art. 19 
ust. 2 pkt 8 p.o.ś.).

ANALIZA URBANISTYCZNA prawn. 
Ocena planowanej → inwestycji pod ką-
tem wymagań stawianych nowej → za-
budowie w zakresie kontynuacji funkcji, 
parametrów, cech i wskaźników kształto-
wania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu, w tym gabarytów i formy architek-
tonicznej → obiektów budowlanych, → 
linii zabudowy oraz intensywności wy-
korzystania terenu. Dokument sporządza-
ny w przypadku braku → miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzenne-
go na potrzeby → decyzji o warunkach 
zabudowy. Szerzej zob. r.u.w.z.n.

ANCHOR (ANCHOR TENANT) (ang.) 
pot. Główny, najbardziej znany i rozpo-

znawalny najemca w → centrum hand-
lowym.

ANR zob. →Agencja Nieruchomości Rol-
nych

ANTRESOLA def. leg. Górna część → 
kondygnacji lub pomieszczenia znajdu-
jąca się nad przedzielającym je stropem 
pośrednim o powierzchni mniejszej od 
powierzchni tej kondygnacji lub po-
mieszczenia, niezamknięta przegrodami 
budowlanymi od strony wnętrza, z które-
go jest wydzielona (§ 3 pkt 19 r.w.t.b.).

APARTAMENT pot. Przestronne → miesz-
kanie; termin zwykle używany w od-
niesieniu do mieszkania lub zespołu po-
mieszczeń o podwyższonym standardzie.

APARTAMENTOWIEC pot. → Budynek 
mieszkalny o podwyższonym standar-
dzie, w założeniu o kameralnym charak-
terze.

APORT prawn. Wkład niepieniężny wnoszo-
ny do spółki osobowej (np. spółka jawna, 
spółka komandytowa) lub kapitałowej 
(spółka z ograniczoną odpowiedzialnoś-
cią i spółka akcyjna) przez wspólnika 
lub akcjonariusza. Przedmiotem aportu 
mogą być wszelkie prawa i rzeczy ma-
jątkowe, w szczególności → nierucho-
mość, przedsiębiorstwo lub jego zor-
ganizowana część, wierzytelność czy 
konkretna wiedza lub umiejętność z da-
nej dziedziny (know-how). W przypadku 
spółek kapitałowych wnoszone prawa 
majątkowe muszą być prawami zbywal-
nymi. Ponadto w odniesieniu do spółek 
kapitałowych przedmiotem aportu nie 
może być świadczenie pracy lub innych 
usług przez wspólnika lub akcjonariusza. 
W przypadku wnoszenia aportu do spółki 
osobowej lub kapitałowej określa się jego 
przedmiot, wartość oraz osobę wspólnika 

AMW Aport
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(akcjonariusza), który go wnosi. Aport 
wniesiony do spółki przechodzi na jej 
rzecz (art. 14, 30 i nast., art. 175 i nast., 
art. 311 i nast. k.s.h.).

APOSTILLE (KLAUZULA APOSTILLE) 
prawn. Instrument prawny służący po-
świadczaniu zagranicznych dokumentów 
urzędowych w zakresie: autentyczności 
podpisu złożonego na dokumencie, cha-
rakteru, w jakim działa osoba podpisu-
jąca dokument, ewentualnie tożsamości 
pieczęci lub stempla, którym opatrzony 
jest dokument. Obowiązuje w stosunkach 
pomiędzy państwami-stronami konwen-
cji apostille, zastępując w tym zakresie 
legalizację dokonywaną przez urzędni-
ków konsularnych. Klauzula apostille jest 
nadawana na wniosek osoby podpisują-
cej dokument lub jego posiadacza. W ro-
zumieniu konwencji haskiej dokumen-
tem urzędowym jest m.in. akt notarialny 
sporządzony przez notariusza z państwa-
-strony konwencji haskiej. W Polsce kon-
wencja haska weszła w życie z dniem 14 
sierpnia 2005 r. Klauzule apostille w sto-
sunku do polskich dokumentów urzędo-
wych nadawane są przez Dział Legaliza-
cji Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP 
(art 2 i nast. k. apost.).

AR (A) Jednostka miary dopuszczona do 
stosowania na terytorium Polski, służąca 
do obliczania pola powierzchni → grun-
tów rolnych lub terenów budowlanych: 
1 a (ar) = 100 m² (metrów kwadrato-
wych), 100 a (arów) = 1 ha (hektar).

ARCHEOLOGICZNE BADANIA (PRA-
CE) def. leg. Działania mające na celu 
odkrycie, rozpoznanie, udokumentowa-
nie i zabezpieczenie → zabytku archeo-
logicznego. W przypadku wykonywania 
→ robót budowlanych przy → zabytku 

nieruchomym lub zmiany działalności 
leśnej na terenie, na którym znajdują się 
zabytki archeologiczne, podmiot realizu-
jący te prace (→ inwestor) zobowiązany 
jest pokryć koszty przeprowadzenia ba-
dań archeologicznych oraz ich dokumen-
tacji (jeśli jest to niezbędne dla ochrony 
tego zabytku), a ponadto przekazać nie-
odpłatnie jeden egzemplarz dokumen-
tacji wojewódzkiemu konserwatorowi 
zabytków. Zakres i rodzaj niezbędnych 
badań określa każdorazowo decyzją → 
wojewódzki konserwator zabytków, 
właściwy z uwagi na miejsce położe-
nia zabytku nieruchomego – na etapie 
ubiegania się przez inwestora o wydanie 
→ decyzji o pozwoleniu na budowę. 
Wykonanie badań archeologicznych na 
koszt inwestora jest także możliwe po 
rozpoczęciu prac budowlanych lub ziem-
nych, na mocy decyzji wojewódzkiego 
konserwatora zabytków, w sytuacji gdy 
zachodzi przypuszczenie, że określo-
ny przedmiot (w tym → nieruchomość 
bądź jej fragment) może stanowić zaby-
tek. Wstrzymanie robót budowlanych 
w celu wykonania niezbędnych badań 
archeologicznych nie może przekroczyć 
miesiąca, w szczególnych przypadkach 
– 6 miesięcy. Prowadzenie badań arche-
ologicznych można powierzyć wyłącznie 
osobie posiadającej tytuł zawodowy ma-
gistra po ukończeniu wyższych studiów 
na kierunku archeologia, po odbyciu 
przez nią min. 12-miesięcznych prak-
tyk zawodowych w zakresie tych badań 
(art. 3 pkt 4 i nast. u.o.z.o.z.).

ARCHITEKT def. leg. Zawód interdy-
scyplinarny, łączący wiedzę i praktykę 
z wielu dziedzin nauki, techniki oraz 
budownictwa i sztuki. Polskie prawo-

Apostille (klauzula apostille) Architekt
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dawstwo przez wykonywanie zawodu 
architekta rozumie współtworzenie kul-
tury poprzez architektoniczne projekto-
wanie → obiektów budowlanych, ich 
przestrzennego otoczenia, jak również 
ich realizację, sprawowanie nadzoru nad 
procesem ich powstawania oraz poprzez 
edukację architektoniczną. Przekrój dzia-
łalności architektów jest bardzo szeroki. 
Przez to pojęcie często rozumie się pracę 
inżynierów budowlanych, zajmujących 
się technicznymi projektami → budyn-
ków i ich realizacją, → urbanistów 
(projektantów przestrzeni miejskiej) czy 
wreszcie architektów wnętrz, zajmują-
cych się zagospodarowaniem i aranżacją 
budynków lub poszczególnych pomiesz-
czeń. Architekt (posiadający stosowne 
uprawnienia, przewidziane odrębnymi 
przepisami) pełni tzw. samodzielną 
funkcję techniczną w budownictwie 
w zakresie projektowania, sprawdzania 
projektu architektoniczno-budowlane-
go i sprawowania nadzoru autorskiego 
(→ nadzoru architektonicznego). Jego 
rola w procesie budowlanym polega na 
opracowaniu – zgodnie z przepisami 
i → miejscowym planem zagospoda-
rowania przestrzennego lub → decyzją 
o warunkach zabudowy oraz zasadami 
wiedzy technicznej – → projektu bu-
dowlanego, na uzyskaniu niezbędnych 
opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań 
projektowych oraz sprawowaniu nad-
zoru autorskiego. Zawód architekta jest 
zorganizowany w ramach samorządu 
zawodowego – architekci są niezależni 
w wykonywaniu swego zawodu i pod-
legają jedynie przepisom prawa (art. 2 
ust. 1 i nast. u.s.z.).

ARCHITEKT WNĘTRZ zob. → architekt

ARCHITEKTONICZNY NADZÓR zob. 
→ nadzór architektoniczny

ARCHITEKTONICZNY PROJEKT zob. 
→ projekt architektoniczno-budow-
lany 

ATRIALNA ZABUDOWA Rodzaj → zabu-
dowy jednorodzinnej (obok zabudowy 
szeregowej lub bliźniaczej), umożliwia-
jącej bardzo intensywną zabudowę w ra-
mach niewielkiej → działki. Stanowi za-
zwyczaj architektoniczną propozycję 
odseparowania się od nieciekawego lub 
nieprzyjaznego otoczenia. Zasadniczym 
elementem tego rodzaju budowy jest 
wewnętrzny ogród (→ atrium), umożli-
wiający stworzenie intymnej i prywatnej 
atmosfery. W wariancie najbardziej in-
tensywnym domy atrialne przylegają do 
siebie, tworząc tzw. zabudowę dywano-
wą. W tym przypadku → budynek wraz 
z ogrodem wypełnia całą powierzchnię 
działki. Najczęściej w przypadku tego ro-
dzaju zabudowy spotyka się budynki par-
terowe, co zapobiega oglądaniu wnętrza 
ogrodu (atrium) z sąsiedniego budynku.

ATRIUM (łac.) pot. Dziedziniec → budyn-
ku biurowego lub usługowego ze szkla-
nym zadaszeniem.

ATTYKA arch. Górny element → budyn-
ku w postaci ścianki lub → balustrady 
osłaniającej → dach. Stosowana była już 
w starożytnej Grecji i Rzymie, a następnie 
w Europie, począwszy od epoki odrodze-
nia. Charakterystyczna dla architektury 
renesansowej Polski. W przeszłości peł-
niła również funkcje praktyczne, np. od-
dzielała dachy sąsiadujących budynków, 
zapobiegając (przynajmniej w pewnym 
stopniu) rozprzestrzenianiu się pożarów. 
W przypadku braku → miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego 

Architekt wnętrz Attyka
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dla danego obszaru i konieczności wyda-
nia → decyzji o warunkach zabudowy 
attyka (podobnie jak gzyms lub górna 
krawędź elewacji frontowej budynku) 
stanowi jeden z elementów określających 
wymagania nowej zabudowy i zagospo-
darowania przestrzennego, dla → nieru-
chomości objętej wnioskiem o → usta-
lenie warunków zabudowy. Wysokość 
górnej krawędzi attyki czy → elewacji 
frontowej budynku dla nowej zabudowy 
powinna stanowić przedłużenie krawędzi 
tych elementów do istniejącej zabudowy 
na → działkach sąsiednich.

AUDYT ENERGETYCZNY prawn. Do-
radztwo w zakresie podejmowania i re-
alizacji → inwestycji mających na celu 
racjonalizację zużycia energii. Podsumo-
waniem audytu jest niezależna i obiek-
tywna opinia sporządzona przez audytora 
energetycznego, stwierdzająca, które → 
modernizacje są opłacalne w danym → 
obiekcie budowlanym oraz jakie pro-
dukty i rozwiązania techniczne są naj-
korzystniejsze (zestawione są w niej dla 
każdego rodzaju modernizacji takie para-
metry, jak: koszt, zysk, czas zwrotu kosz-
tów i inne ekonomiczne wskaźniki opła-
calności). Audyt energetyczny jest często 
określany jako rodzaj biznesplanu.

AUDYT NIERUCHOMOŚCI prawn. Pod 
tym pojęciem rozumie się wszechstronną 
weryfikację i ocenę funkcjonowania → 
nieruchomości, w tym jej stanu praw-
nego i ekonomicznego, dokonywaną co 
do zasady przez niezależnych, zewnętrz-
nych specjalistów z poszczególnych 
dziedzin (audytorów). Zasadnicze ob-
szary badane podczas audytu dotyczą: 
(1) stanu technicznego nieruchomości, 
w tym przypadku, gdy nieruchomość 

jest zabudowana, zespół specjalistów 
(inżynierów, konserwatorów itd.) doko-
nuje weryfikacji stanu i obsługi instalacji 
elektroenergetycznych, wodno-kanaliza-
cyjnych, wentylacyjnych, grzewczych, 
ogólnobudowlanych itd., ocenie podlega 
również bezpieczeństwo budynku np. 
w zakresie przepisów ppoż. czy też jego 
energooszczędność; (2) stanu prawnego 
nieruchomości; weryfikacji podlega stan 
prawny nieruchomości, w szczególności 
posiadana w tym zakresie dokumentacja, 
umowy zawarte z najemcami, dzierżaw-
cami, dostawcami mediów itd., a także 
sprawy pracownicze, potencjalne ryzyko 
wynikające lub mogące wyniknąć z po-
stępowań sądowych lub administracyj-
nych dotyczących nieruchomości; (3) 
stanu ekonomicznego nieruchomości, 
w szczególności poziomu kosztów eks-
ploatacyjnych, remontowych, podatko-
wych itp. i oceny ich możliwej racjonali-
zacji; często także (w zależności od celu 
przeprowadzanego audytu) opracowuje 
się operat szacunkowy dla aktualizacji 
wartości nieruchomości. Audyt nierucho-
mości zwykle związany jest ze zbyciem 
nieruchomości lub szerzej – przedsię-
biorstwa, w którego skład wchodzi, i ma 
na celu przedstawienie potencjalnemu 
nabywcy realnej oceny przedmiotu trans-
akcji (zob. → due dilligence). Często 
także audyt jest zlecany okresowo w celu 
wszechstronnej oceny racjonalności → 
zarządzania nieruchomością i ewentu-
alnego wdrożenia środków naprawczych. 
Audyt przeprowadza zespół specjalistów 
z poszczególnych dziedzin, zwykle pod 
kierownictwem głównego audytora, ko-
ordynującego prace. Po zakończeniu 
prac zwyczajowo przygotowywany jest 

Audyt energetyczny Audyt nieruchomości
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dla zleceniodawcy raport z oceną stanu 
nieruchomości i ewentualnymi propozy-
cjami środków zaradczych. 

AUDYTOR ENERGETYCZNY prawn. 
Osoba posiadająca niezbędne uprawnie-
nia do przeprowadzania oceny energe-
tycznej → budynku (przeprowadzania → 
audytu energetycznego), wystawiająca 
→ świadectwa charakterystyki ener-
getycznej budynków. Zgodnie z przepi-
sami znowelizowanego prawa budow-
lanego, których data wejścia w życie 
określona została na 1 stycznia 2009 r., 
audytor energetyczny powinien posiadać 
uprawnienia budowlane i złożyć z wyni-
kiem pozytywnym egzamin przed komi-
sją utworzoną przez ministra właściwego 
do spraw budownictwa. Prowadzony ma 
być również rejestr audytorów (art. 5 pr. 
bud.).

AUTOSTRADA def. leg. → Droga pub-
liczna przeznaczona wyłącznie do ruchu 

pojazdów samochodowych, która wypo-
sażona jest w co najmniej dwie trwale 
rozdzielone jednokierunkowe jezdnie, 
posiada wielopoziomowe skrzyżowania 
ze wszystkimi przecinającymi ją droga-
mi transportu lądowego i wodnego oraz 
wyposażona jest w urządzenia obsługi 
podróżnych, pojazdów i przesyłek, prze-
znaczone wyłącznie dla użytkowników 
autostrady. Korzystanie z autostrad może 
być związane z obowiązkiem uiszczenia 
opłaty (autostrada płatna). Nabywanie → 
nieruchomości na potrzeby inwestycji, 
a także → budowa i eksploatacja auto-
strad może być wykonywana przez jed-
noosobowe spółki Skarbu Państwa, tzw. 
spółki drogowe specjalnego przezna-
czenia, lub z udziałem podmiotów pry-
watnych w ramach tzw. partnerstwa pub-
liczno-prawnego (art. 4 pkt 11 u.d.p.).

Audytor energetyczny Autostrada






