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Przedmowa do jedenastego wydania
Należy doceniać znaczenie stosunków prawnorzeczowych dla obrotu gospodarczego. Wszelka dynamika obrotu, wymiany dóbr i usług potrzebuje statycznego
podłoża. Obrót gospodarczy wyrasta bowiem ze stosunków własnościowych, prawnorzeczowych. Zatem naczelne znaczenie ma poznanie statycznych stosunków
własnościowych, zwłaszcza treści i charakteru praw rzeczowych.
Znajomość prawa rzeczowego jest więc nieodzownym elementem wykształcenia prawniczego. Skromną próbę pomocy dydaktycznej dla studentów prawa stanowi niniejszy podręcznik.
Kierując się przeważającą funkcją dydaktyczną podręcznika, zastosowano
uproszczoną metodę dokumentacji warsztatu badawczego. Celowo więc nie zamieszczono tu przypisów odsyłających do literatury i orzecznictwa. Na początku
każdego rozdziału wskazano natomiast podstawową, a uzupełniającą w stosunku do
podręcznika, literaturę naukową.
Przy opracowaniu niniejszego podręcznika można było korzystać z dobrych
wzorów. Należy docenić zwłaszcza podręcznik autorstwa Profesora J. Ignatowicza
oraz t. 2 Systemu Prawa Cywilnego, poświęcony „Prawu własności i innym prawom rzeczowym”. Obecnie pomocne jest opracowanie Systemu Prawa Prywatnego
z jego dwoma tomami (t. 3 i 4) poświęconymi „Prawu rzeczowemu”.
Podręcznik obejmuje pełny zakres materii prawa rzeczowego, ze wszystkimi
jego instytucjami. Najwięcej miejsca zajmuje oczywiście problematyka prawa
własności. Szczególnie dużo miejsca poświęcono nieruchomościom. W opracowaniu zastosowano rozbudowaną systematykę rozważań. Sądzę bowiem, że Czytelnik
powinien mieć pełną orientację i z łatwością poszukiwać poszczególnych wątków.
W obecnym, jedenastym wydaniu podręcznika uwzględniono wszelkie zmiany
legislacyjne następujące od czasu poprzedniego wydania.
Wrocław, sierpień 2016 r. 			

prof. dr hab. Edward Gniewek
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Wykaz skrótów
1. Akty normatywne
GospNierU 	�������������������� ustawa z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.
Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.)
GospNierRolU 	�������������� ustawa z 19.10.1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 1014 ze zm.)
KC 	��������������������������������� Kodeks cywilny
KM 	�������������������������������� ustawa z 18.9.2001 r. – Kodeks morski (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r.
poz. 66)
Konstytucja RP 	������������� Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78,
poz. 483 ze sprost. i ze zm.)
KPC 	������������������������������� Kodeks postępowania cywilnego
KRO 	������������������������������ Kodeks rodzinny i opiekuńczy
KWU 	����������������������������� ustawa z 6.7.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jedn.
Dz.U. z 2016 r. poz. 790 ze zm.)
LasU 	������������������������������ ustawa z 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 2010
ze zm.)
OchrGruntU 	������������������ ustawa z 3.2.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst
jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 909 ze zm.)
OchrNabLokU 	��������������� ustawa z 16.9.2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz.U. Nr 232, poz. 1377 ze zm.)
OchrZwU 	����������������������� ustawa z 21.8.1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r.
poz. 856 ze zm.)
OrdPU 	��������������������������� ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U.
z 2015 r. poz. 613 ze zm.)
PostEgzAdmU 	�������������� ustawa z 17.6.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 599 ze zm.)
PrAut 	����������������������������� ustawa z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 666 ze zm.)
PrBank 	�������������������������� ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r.
poz. 128 ze zm.)
PrGeod 	�������������������������� ustawa z 17.5.1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst
jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 520 ze zm.)
PrGeol 	��������������������������� ustawa z 9.6.2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (tekst jedn.
Dz.U. z 2016 r. poz. 1131 ze zm.)
PrLot 	����������������������������� ustawa z 3.7.2002 r. – Prawo lotnicze (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r.
poz. 605 ze zm.)
PrŁow 	���������������������������� ustawa z 13.10.1995 r. – Prawo łowieckie (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r.
poz. 2168 ze zm.)

