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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.

o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami

(druk nr 1188)

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI (Dz. U. z

2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.)

Art. 43.
1. Trwały zarząd jest formą prawną władania nieruchomością przez jednostkę

organizacyjną.
2. Jednostka organizacyjna ma prawo, z zastrzeżeniem ust. 6, korzystania z nieruchomości

oddanej w trwały zarząd, a w szczególności do:
1) korzystania z nieruchomości w celu prowadzenia działalności należącej do zakresu

jej działania;
2) zabudowy, odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu obiektu

budowlanego na nieruchomości, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, za zgodą
organu nadzorującego;

3) oddania nieruchomości lub jej części w najem, dzierżawę albo użyczenie na czas nie
dłuższy niż czas, na który został ustanowiony trwały zarząd, z równoczesnym
zawiadomieniem właściwego organu i organu nadzorującego, jeżeli umowa jest
zawierana na czas oznaczony do 3 lat, albo za zgodą tych organów, jeżeli umowa jest
zawierana na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony, jednak na
okres nie dłuższy niż czas, na który został ustanowiony trwały zarząd; zgoda jest
wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony strony
zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

3. Nieruchomości, o których mowa w art. 60a ust. 1, oddane w trwały zarząd Rządowemu
Centrum Legislacji, Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, ministerstwom, urzędom
centralnym i urzędom wojewódzkim lub części tych nieruchomości mogą być oddawane
w najem, dzierżawę lub użyczenie za zgodą ministra właściwego do spraw Skarbu
Państwa.

4. Jednostka organizacyjna ma prawo wypowiedzenia, za zgodą organu nadzorującego,
każdej umowy najmu, dzierżawy i użyczenia nieruchomości lub jej części, obciążających
nieruchomość objętą trwałym zarządem, z zachowaniem trzymiesięcznego terminu
wypowiedzenia.

[4a. Zgoda, o której mowa w ust. 2 pkt 2 i 3 oraz w ust. 4, a także w art. 47 ust. 1 i art. 48 ust.
1, nie jest wymagana w przypadku Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Trybunału
Konstytucyjnego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Sądu
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Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i innych sądów administracyjnych,
Najwyższej Izby Kontroli, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Krajowego Biura
Wyborczego, Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu oraz Państwowej Inspekcji Pracy.]

<4a. Zgoda, o której mowa w ust. 2 pkt 2 i 3 oraz w ust. 4, a także w art. 47 ust. 1 i art.
48 ust. 1, nie jest wymagana w przypadku Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu,
Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów, Trybunału Konstytucyjnego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika
Praw Dziecka, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i innych
sądów administracyjnych, Najwyższej Izby Kontroli, Krajowej Rady Radiofonii i
Telewizji, Prokuratury Generalnej, Krajowego Biura Wyborczego, Instytutu
Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
oraz Państwowej Inspekcji Pracy.>

5. Nieruchomości stanowiące przedmiot własności lub przedmiot użytkowania wieczystego
Skarbu Państwa oddaje się w trwały zarząd państwowej jednostce organizacyjnej, a
nieruchomości stanowiące przedmiot własności lub przedmiot użytkowania wieczystego
jednostki samorządu terytorialnego - odpowiedniej samorządowej jednostce
organizacyjnej, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej.

6. Wojewoda albo odpowiednia rada lub sejmik mogą ustalić, odpowiednio w drodze
zarządzenia lub uchwały, szczegółowe warunki korzystania z nieruchomości przez
jednostki organizacyjne.

Art. 60.
[1. Nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa

przeznaczonymi na potrzeby statutowe Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Trybunału Konstytucyjnego, Rzecznika Praw
Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu
Administracyjnego i innych sądów administracyjnych, Najwyższej Izby Kontroli,
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Krajowego Biura Wyborczego, Instytutu Pamięci
Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz Państwowej
Inspekcji Pracy gospodaruje minister właściwy do spraw Skarbu Państwa w sposób
określony w ust. 2, 3 i 4.]

<1. Nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa
przeznaczonymi na potrzeby statutowe Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu,
Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Trybunału Konstytucyjnego,
Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Sądu Najwyższego,
Naczelnego Sądu Administracyjnego i innych sądów administracyjnych, Najwyższej
Izby Kontroli, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Prokuratury Generalnej,
Krajowego Biura Wyborczego, Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz Państwowej Inspekcji Pracy
gospodaruje minister właściwy do spraw Skarbu Państwa w sposób określony w ust.
2, 3 i 4 .>

1a. Przez potrzeby statutowe, o których mowa w ust. 1, należy rozumieć niezbędne do
realizacji zadań i celów statutowych potrzeby komórek organizacyjnych, w szczególności
izb, wydziałów i oddziałów, wyszczególnionych w statutach lub regulaminach jednostek
organizacyjnych wymienionych w ust. 1.
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2. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa oddaje nieodpłatnie, w drodze decyzji,
jednostkom organizacyjnym, o których mowa w ust. 1, w trwały zarząd nieruchomości
stanowiące zasób nieruchomości Skarbu Państwa, po uprzednim przejęciu niezbędnej
dokumentacji od starosty, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej.

2a. Jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 1, wykonując trwały zarząd
nieruchomości:

1) dokonują czynności faktycznych i prawnych związanych z utrzymaniem tych
nieruchomości;

2) współpracują z ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa oraz z innymi
organami, które na mocy odrębnych przepisów gospodarują nieruchomościami
Skarbu Państwa, a także z właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego;

3) podejmują czynności w postępowaniach sądowych i administracyjnych, w
szczególności w sprawach: dotyczących własności lub innych praw rzeczowych na
nieruchomości, ze stosunku najmu, dzierżawy lub użyczenia, o stwierdzenie nabycia
własności nieruchomości przez zasiedzenie, dotyczących podziału nieruchomości.

3. Jeżeli nieruchomości oddane w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym, o których
mowa w ust. 1, stały się im zbędne, minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, po
uprzednim wydaniu decyzji o wygaśnięciu tego zarządu, przekazuje je staroście,
wykonującemu zadanie z zakresu administracji rządowej. Przepisy art. 46 i 47 stosuje się
odpowiednio.

4. W razie likwidacji lub przekształcenia jednostek, o których mowa w ust. 1, minister
właściwy do spraw Skarbu Państwa rozstrzyga, w terminie 6 miesięcy od zakończenia
likwidacji lub przekształcenia, o sposobie zagospodarowania nieruchomości będących w
trwałym zarządzie tych jednostek. Po upływie tego terminu niezagospodarowane
nieruchomości przekazuje się do starosty, wykonującego zadanie z zakresu administracji
rządowej.


