PROCEDURA WYKREŚLENIA PRAW
WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY DZIERŻAWY
Z KSIĘGI WIECZYSTEJ
Z INICJATYWY WYDZIERŻAWIAJĄCEGO
Wykreślenie praw wynikających z umowy dzierżawy zawartej przez Właściciela Gruntu
(Wydzierżawiającego) z Deweloperem – spółką celową (Dzierżawcą) wymaga wykonania
następujących działań:
1. Pisemne wypowiedzenie umowy dzierżawy przez Właściciela Gruntu jest możliwe,
z powodów określonych w pkt 9.5 Umowy:
a. niezłożenie wniosku o pozwolenie na budowę Urządzeń w terminie wskazanym
w Umowie (zwykle 5/7 lat od zawarcia umowy) lub
b. nierozpoczęcie budowy Urządzeń w terminie wskazanym w Umowie (zwykle 8/9 lat
od zawarcia umowy).
Uwaga: Aby było możliwe wykreślenie z księgi wieczystej praw z umowy dzierżawy na
podstawie wypowiedzenia umowy, podpis na wypowiedzeniu złożonym do sądu musi być
poświadczony przez notariusza!
Należy sporządzić wypowiedzenie w min. 2 egzemplarzach – 1 dla Dewelopera, 1 dla sądu
– do wniosku o wykreślenie. Dla Dewelopera wypowiedzenie może być w zwykłej formie
pisemnej.

2. Upływ

OKRESU

WYPOWIEDZENIA
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pomiędzy

złożeniem

oświadczenia

o wypowiedzeniu a rozwiązaniem umowy dzierżawy musi upłynąć czas określony
w umowie (pkt 9.5). Dopiero po upływie tego okresu umowa rozwiąże się i będzie
możliwe skuteczne złożenie wniosku o wykreślenie praw z księgi wieczystej.
3. Złożenie przez Właściciela Gruntu wniosku o wykreślenie praw z księgi
wieczystej.

Szczegółowy opis poszczególnych kroków znajduje się w dalszej części procedury.

1. WYPOWIEDZENIE UMOWY DZIERŻAWY
W celu wypowiedzenia umowy dzierżawy należy złożyć Deweloperowi odpowiednie
oświadczenie (A lub B).
A. Deweloper nie złożył wniosku o pozwolenie na budowę w terminie 5/7 lat od zawarcia
umowy

Dane Właściciela
Gruntu

Dane Dewelopera

Data 5/7 lat (pkt 9.5 lit. a Umowy) od zawarcia umowy

Podpis Właściciela Gruntu, który
należy poświadczyć u notariusza
(koszt to max. 20 zł + VAT)

Data
zawarcia
umowy (z 1. Strony
umowy)

B. Deweloper nie rozpoczął budowy w terminie 8/9 lat od zawarcia umowy

Dane Właściciela
Gruntu

Dane Dewelopera

Data 8/9 lat (pkt 9.5 lit. b Umowy) od zawarcia umowy

Podpis Właściciela Gruntu, który
należy poświadczyć u notariusza
(koszt to max. 20 zł + VAT)

Data
zawarcia
umowy (z 1. Strony
umowy)

Wypowiedzenie z podpisem notarialnie poświadczonym należy sporządzić
w min. 2 egzemplarzach (1 dla Sądu, 1 dla Dewelopera). Deweloperowi należy
wysłać wypowiedzenie listem poleconym, najlepiej za zwrotnym potwierdzeniem
odbioru.

2. UPŁYW OKRESU WYPOWIEDZENIA
Umowa dzierżawy rozwiązuje się po upływie okresu wypowiedzenia. Dopiero po jej
rozwiązaniu można złożyć wniosek o wykreślenie praw z księgi wieczystej.
Okres wypowiedzenia umowy dzierżawy – wypowiedzenie ma skutek na koniec miesiąca
kalendarzowego

następującego

po

miesiącu,

w

którym

doręczono

Deweloperowi

wypowiedzenie umowy dzierżawy.
Przykład: Właściciel Gruntu złożył Deweloperowi oświadczenie o wypowiedzeniu umowy
dzierżawy 15 lutego.
19 lutego zostało ono doręczone Deweloperowi.
Umowa rozwiązuje się z dniem 31 marca.
1 kwietnia można najwcześniej złożyć wniosek o wykreślenie praw z księgi wieczystej.
Uwaga: Sąd może wymagać dowodu doręczenia wypowiedzenia i zachowania okresu
wypowiedzenia wskazanego w umowie.
Dla uzyskania dowodu zachowania okresu wypowiedzenia wskazanego w Umowie,
wypowiedzenie należy wysłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

3. ZŁOŻENIE WNIOSKU DO SĄDU O WYKREŚLENIE PRAW
WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY DZIERŻAWY Z KSIĘGI WIECZYSTEJ
1. Wnioski o wpis/wykreślenie praw w księdze wieczystej składa się na formularzu. Aktualne
formularze dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości:
https://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/ksiegi-wieczyste/ oraz w sądach.
Formularz wniosku - (KW-WPIS)
Dodatkowe formularze, które w szczególnych przypadkach mogą być konieczne do złożenia:
Załącznik - Pełnomocnik / przedstawiciel ustawowy (KW-PP) – wniosek w imieniu
Właściciela Gruntu składa jego pełnomocnik / przedstawiciel ustawowy
Załącznik - Wnioskodawca / uczestnik postępowania (KW-WU) – uczestników
postępowania jest więcej niż 3, np. gdy jest więcej niż 2 współwłaścicieli nieruchomości

2. Wniosek podlega opłacie określonej w ustawie o kosztach sądowych w sprawach
cywilnych.
Na dzień 3.02.2017 r., zgodnie z art. 46 w zw. z art. 43 pkt 3 opłata za wykreślenie jednego wpisu
praw z księgi wieczystej wynosi 75 zł. W większości przypadków z umowy dzierżawy wynikają
2 wpisy praw, a zatem opłata za wykreślenie praw z księgi wieczystej wynosi 150 zł.
Opłatę należy wnieść w kasie sądu lub przelewem na numer konta podany na stronie
internetowej właściwego sądu.
3. Wniosek należy złożyć do Sądu Rejonowego, który prowadzi księgę wieczystą dla
nieruchomości.
4. Dla każdej księgi wieczystej składa się odrębny wniosek.
5. Do wniosku należy załączyć dokument stanowiący podstawę wykreślenia wpisu
(wypowiedzenie), w formie z podpisem notarialnie poświadczonym oraz inne załączniki,
jeżeli jest taka potrzeba.
Co do zasady załącznikami będą:
1. Wypowiedzenie umowy dzierżawy
2. Potwierdzenie uiszczenia opłaty od wniosku
3. W przypadku, gdy Deweloper został przejęty przez inną spółkę należy dołączyć informację
odpowiadającą odpisowi aktualnemu z KRS spółki, która przejęła Dewelopera, którą można
pobrać ze strony internetowej: https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:lb=t

1

Należy wpisać nazwę
spółki przejmującej

2

Należy zaznaczyć

Należy przepisać kod z
obrazka
3
4

6. Jeżeli w jednej umowie było więcej ksiąg wieczystych, wypowiedzenie z podpisem notarialnie
poświadczonym należy dołączyć do jednego wniosku, a w pozostałych powołać się na dokument
dołączony do tego wniosku.
Wniosek

należy

wypełnić

zgodnie

z

wzorem

poniżej:

Należy wpisać siedzibę sądu, w którym jest prowadzona KW (wskazana w KW)
Należy wpisać nr wydziału, który prowadzi KW (wskazany w KW)

Należy wpisać nr Księgi Wieczystej, z której będzie wykreślane prawo – 1 wniosek = 1 KW

Należy przekreślić niewykorzystane pola (dot. całego wniosku)

Należy dokładnie
przepisać z działu
III KW nazwę
uprawnionego i
siedzibę

Należy zaznaczyć – w tej
części należy
sformułować żądanie
wykreślenia praw z KW
Należy
wpisać datę
zawarcia
umowy
Należy wpisać nr
działki/działek z tej KW,
objętej/objętych umową

Należy nazwę obrębu, w
którym znajduje się/
znajdują się działki objęte
umową

Należy dokładnie przepisać z działu III KW
treść prawa, tj. czy to:
a) prawo dzierżawy
b) warunkowe prawo dzierżawy

pra

Puste miejsca należy wypełnić zgodnie ze
wskazówkami z pkt. 7 powyżej

Jeżeli w KW jest tylko jedno prawo, należy odpowiednio wypełnić
tylko pkt 7, wpisując żądanie wykreślenia prawa, które rzeczywiście
jest ujawnione w KW, a pkt 8 przekreślić

Deweloper jest
uczestnikiem
postępowania.
Należy uzupełnić
dane zaznaczone
na żółto. Jeżeli
Deweloper został
przejęty,
należy
wpisać
dane
spółki
przejmującej

Należy wpisać dane
Właściciela
Gruntu.
Właściciel Gruntu jest
wnioskodawcą.
Jeżeli jest więcej niż 1
właściciel,
należy
wypełnić odpowiednią
ilość bloków; jeżeli jest
ich za mało, należy
wpisać dane, na które
zabrakło miejsca w
formularzu WU

Należy wypełnić, jeżeli
adres do doręczeń jest
inny
niż
miejsce
zamieszkania

Należy zaznaczyć
„NIE”

Należy odpowiednio
zmienić, jeżeli
dołączono dodatkowe
formularze

Należy wpisać datę umowy dzierżawy
Należy podać nr Rep nadany
przez
notariusza
na
poświadczeniu
wypowiedzenia umowy

Należy podać nr KW

Załącznik potrzebny tylko jeżeli
Deweloper został przejęty przez
inną spółkę

Wniosek podpisuje właściciel nieruchomości, jeżeli jest kilku
współwłaścicieli to wszyscy łącznie powinni podpisać jeden
wniosek

