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Odwo³anie darowizny nieruchomoci a nastêpcza
upad³oæ obdarowanego i roszczenie syndyka z art. 127
prawa upad³ociowego
I. Zdarzenia stanowi¹ce kanwê tytu³owej problematyki

Nieruchomoæ, o któr¹ chodzi w sprawie, jest nieruchomoci¹ roln¹
w rozumieniu art. 461 k.c. oraz przepisów ustawy z dnia 11.04.2003 r.
o kszta³towaniu ustroju rolnego1. Obejmuje ona zabudowan¹ dzia³kê nr
ewidencyjny 53/2 o ogólnej powierzchni 1,0553 ha wpisan¹ do ksiêgi
wieczystej Kw nr GD1G 00030270/5 prowadzonej przez S¹d Rejonowy
Gdañsk-Pó³noc. W dziale II tej ksiêgi jako pierwszy w³aciciel nieruchomoci ujawniony zosta³ Józef W³odzimierz P. (dalej: Józef P.), na podstawie administracyjnego aktu w³asnoci ziemi z dnia 14.08.1978 r.
W dniu 1.12.1998 r. Józef P. zawar³ ma³¿eñstwo z Ew¹ Mari¹ C. (dalej:
Ewa C.-P.), a nastêpnie dokona³ na jej rzecz darowizny przedmiotowej
nieruchomoci. Wymagane prawem owiadczenia w tym przedmiocie
strony z³o¿y³y 17.03.1999 r., przy czym owiadczy³y, ¿e a) darowana
nieruchomoæ staje siê sk³adnikiem maj¹tku odrêbnego Ewy C.-P., b) obdarowana zobowi¹zuje siê prowadziæ na nieruchomoci gospodarstwo
rolne i zapewniæ Józefowi P. dalsze do¿ywotnie zamieszkanie w domu
mieszkalnym znajduj¹cym siê na przedmiotowej nieruchomoci grunto-
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wej (tak § 3 aktu notarialnego, repertorium A nr 3664/1999, sporz¹dzonego przez notariusz Mariê D.).
W dniu 13.09.2018 r. Józef P. z³o¿y³ na pimie owiadczenie o odwo³aniu darowizny, wyjaniaj¹c w jego treci, ¿e obdarowana dopuci³a
siê ra¿¹cej niewdziêcznoci, która przejawia siê tym, ¿e [ ] w roku
2018 zaci¹gnê³a [ ] zobowi¹zania finansowe na wysokie kwoty, które
narazi³y byt naszej rodziny i uniemo¿liwiaj¹ finansowanie leczenia w bardzo
ciê¿kiej chorobie; pomimo moich protestów nie wycofa³a siê z tych zobowi¹zañ.
W nastêpstwie przytoczonego owiadczenia strony zawar³y w dniu
18.12.2018 r. umowê zwrotnego przeniesienia w³asnoci, której istotne
in casu postanowienia brzmi¹, jak nastêpuje:
1) owiadczeniem z dnia 13.09.2018 r. Józef P. odwo³a³ darowiznê
nieruchomoci objêtej ksiêg¹ wieczyst¹ Kw nr GD1G 00030270/5 z powodu
ra¿¹cej niewdziêcznoci obdarowanej i Ewa C.-P. odwo³anie to akceptuje,
2) w zwi¹zku z tym Ewa C.-P. nieodp³atnie przenosi w³asnoæ opisanej
nieruchomoci na rzecz Józefa P. i przeniesienie to do jego maj¹tku
osobistego przyjmuje,
3) w zwi¹zku ze zwrotnym przeniesieniem w³asnoci nieruchomoci
strony nie bêd¹ rociæ wzglêdem siebie ¿adnych pretensji i nie bêd¹
dochodziæ od siebie ¿adnych roszczeñ finansowych w przysz³oci,
4) w dziale III ksiêgi wieczystej nie ma ¿adnych wpisów, a w dziale
IV wpisana jest hipoteka umowna kaucyjna do wysokoci 826 806,18
z³ na rzecz Getin Noble Bank S.A. w Warszawie (tak § 1, § 3 i § 4
aktu notarialnego, repertorium A nr 21364/2018, sporz¹dzonego przez
notariusz Mariê D.).
W tym kontekcie godzi siê te¿ wyjaniæ, ¿e przy zawarciu umowy,
o której mowa, Ewa C.-P. dzia³a³a w imieniu w³asnym oraz w imieniu
i na rzecz Józefa P. na podstawie notarialnego pe³nomocnictwa
z 13.12.2018 r., repertorium A nr 21323/2018.
W tym samym dniu, w którym zosta³a zawarta umowa zwrotnego
przeniesienia w³asnoci nieruchomoci, Józef P. sporz¹dzi³ w³asnorêczny
testament (art. 949 § 1 k.c.), powo³uj¹c w nim do spadku swoje dzieci:
syna Adama P. i córkê Katarzynê P.-R. oraz pasierba Tomasza M., ka¿dego
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