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<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 30 maja 2008 r.

o zmianie ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości
Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego

(druk nr 151)

USTAWA z dnia 7 września 2007 r. O UJAWNIENIU W KSIĘGACH WIECZYSTYCH

PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA ORAZ JEDNOSTEK

SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (Dz. U. Nr 191, poz. 1365)

Art. 1.

[1. Właściwi starostowie, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, sporządzą i
przekażą właściwym wojewodom, marszałkom województw, wójtom, burmistrzom i
prezydentom miast wykaz nieruchomości, które na mocy odrębnych przepisów przeszły na
własność Skarbu Państwa i stanowią jego własność albo własność jednostek samorządu
terytorialnego, a także niestanowiących własności Skarbu Państwa albo własności
jednostek samorządu terytorialnego i niepozostających w posiadaniu ich właścicieli,
nieruchomości zabudowanych, w których lokale zajmowane są przez osoby objęte
przepisami ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, z późn.
zm.).]

<1. Właściwi starostowie, w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy,
sporządzą i przekażą właściwym wojewodom, marszałkom województw, wójtom,
burmistrzom i prezydentom miast wykaz nieruchomości, które na mocy odrębnych
przepisów przeszły na własność Skarbu Państwa i stanowią jego własność albo
własność jednostek samorządu terytorialnego, a także niestanowiących własności
Skarbu Państwa albo własności jednostek samorządu terytorialnego i
niepozostających w posiadaniu ich właścicieli, nieruchomości zabudowanych, w
których lokale zajmowane są przez osoby objęte przepisami ustawy z dnia 21
czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o
zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, z późn. zm.>

2. Obowiązki określone w ust. 1 stanowią zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

3. Właściwi wojewodowie, w terminie miesiąca od upływu terminu określonego w ust. 1,
sporządzą i przekażą ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej
zestawienie zbiorcze nieruchomości, o których mowa w ust. 1, z obszaru ich właściwości.

4. Minister właściwy do spraw administracji publicznej, w terminie 2 miesięcy od upływu
terminu określonego w ust. 3, sporządzi zestawienie zbiorcze nieruchomości, o których
mowa w ust. 1, dla obszaru całego kraju.
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5. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, oraz zestawienia zbiorcze, o których mowa w ust. 3 i 4,
obejmują oznaczenie nieruchomości według danych katastru nieruchomości, informację o
prowadzonej dla nieruchomości księdze wieczystej lub zbiorze dokumentów, o stanie
danych należących do działu pierwszego i drugiego księgi wieczystej oraz inne
informacje, niezbędne do ustalenia stanu prawnego nieruchomości.

6. Minister właściwy do spraw administracji publicznej, w drodze rozporządzenia, określi
wzór wykazu, o którym mowa w ust. 1, oraz zestawień zbiorczych, o których mowa w
ust. 3 i 4, mając na względzie ich powiązanie z podziałem terytorialnym kraju oraz
zapewnienie uwidocznienia danych wymienionych w ust. 5.

Art. 2.

[1. W terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy starostowie złożą we właściwych
sądach rejonowych wnioski o ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności
nieruchomości Skarbu Państwa, wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu tego
prawa.]

<1. W terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy starostowie złożą we
właściwych sądach rejonowych wnioski o ujawnienie w księgach wieczystych prawa
własności nieruchomości Skarbu Państwa, wraz z dokumentami stanowiącymi
podstawę wpisu tego prawa.>

2. Jeżeli na podstawie odrębnych przepisów organem reprezentującym Skarb Państwa w
sprawach gospodarowania nieruchomościami jest organ inny niż starosta, albo jeżeli na
podstawie odrębnych przepisów wykonywanie prawa własności nieruchomości Skarbu
Państwa powierzono innej jednostce organizacyjnej, obowiązek określony w ust. 1
wykonuje ten organ lub organ reprezentujący jednostkę organizacyjną na zewnątrz.

[3. W terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy właściwe w sprawach
gospodarowania nieruchomościami organy jednostek samorządu terytorialnego złożą w
sądach rejonowych wnioski o ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności
nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego, wraz z dokumentami stanowiącymi
podstawę wpisu tego prawa.]

<3. W terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy właściwe w sprawach
gospodarowania nieruchomościami organy jednostek samorządu terytorialnego
złożą w sądach rejonowych wnioski o ujawnienie w księgach wieczystych prawa
własności nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego, wraz z dokumentami
stanowiącymi podstawę wpisu tego prawa.>

4. W odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność powiatu, organem właściwym
do złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3, jest starosta, a w odniesieniu do
nieruchomości stanowiących własność województwa - marszałek województwa.

Art. 6.

[1. W ramach zadania, o którym mowa w art. 1 ust. 2, starostowie w okresie 2 lat od wejścia
w życie ustawy będą prowadzić działania zmierzające do:

1) poinformowania mieszkańców powiatu o potrzebie sprawdzenia zgodności ksiąg
wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym;

2) udzielenia pomocy mieszkańcom w zakresie informacji o rodzaju i sposobie działań
niezbędnych do uzyskania tytułu prawnego do zajmowanych przez nich
nieruchomości i ujawnienia ich praw w księgach wieczystych.]
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<1. W ramach zadania, o którym mowa w art. 1 ust. 2, starostowie w okresie 36
miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy będą prowadzić działania zmierzające do:

1) poinformowania mieszkańców powiatu o potrzebie sprawdzenia zgodności ksiąg
wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym;

2) udzielenia pomocy mieszkańcom w zakresie informacji o rodzaju i sposobie
działań niezbędnych do uzyskania tytułu prawnego do zajmowanych przez nich
nieruchomości i ujawnienia ich praw w księgach wieczystych.>

2. Działania, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:

1) opracowanie i rozprowadzenie wśród mieszkańców powiatu szczegółowych
informacji o czynnościach niezbędnych do ustalenia danych, o których mowa w ust.
1 pkt 1;

2) rozpowszechnianie informacji, określonych w pkt 1, w miejscach publicznych na
terenie powiatu;

3) zamieszczenie w lokalnej prasie, radiu i telewizji oraz na stronach internetowych
starostwa powiatowego informacji określonych w pkt 1;

4) utworzenie na terenie powiatu co najmniej jednego punktu informacyjno-
konsultacyjnego, dostępnego dla mieszkańców w godzinach pracy starostwa
powiatowego, udzielającego szczegółowych informacji i wyjaśnień problematyki
prawnej i geodezyjnej, w zakresie czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 2.

3. W celu zapewnienia skuteczności działań, o których mowa w ust. 1 i 2, starostowie mogą
zawierać porozumienia z wójtami gmin oraz burmistrzami i prezydentami miast z
obszaru powiatu.

4. Minister właściwy do spraw administracji publicznej w porozumieniu z Ministrem
Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres informacji, o
której mowa w ust. 2 pkt 1, mając na względzie potrzebę podania treści w sposób
zrozumiały oraz dostosowany do aktualnego stanu prawa.


