
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 28 lipca 2011 r.

o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami

oraz niektórych innych ustaw
(druk nr 1305)

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI (Dz. U. z
2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.)

Art. 73.
1. Jeżeli nieruchomość gruntowa została oddana w użytkowanie wieczyste na więcej niż jeden

cel, stawkę procentową opłaty rocznej przyjmuje się dla tego celu, który w umowie o
oddanie w użytkowanie wieczyste został określony jako podstawowy.

2. Jeżeli po oddaniu nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste nastąpi trwała
zmiana sposobu korzystania z nieruchomości, powodująca zmianę celu, na który
nieruchomość została oddana, stawkę procentową opłaty rocznej zmienia się stosownie do
tego celu. Przy dokonywaniu zmiany stawki procentowej stosuje się tryb postępowania
określony w art. 78-81.

2a. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do udziału w prawie użytkowania wieczystego
nieruchomości gruntowej, w przypadku:
1) ustanowienia odrębnej własności lokalu, którego przeznaczenie jest inne niż cel, na

który nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste, lub
2) zmiany sposobu korzystania z lokalu.

[3. W przypadkach, o których mowa w art. 68 ust. 1 pkt 1-6 i 8-10, właściwy organ może
udzielić bonifikaty od pierwszej opłaty i opłat rocznych, na podstawie odpowiednio
zarządzenia wojewody albo uchwały rady lub sejmiku. Bonifikaty te można stosować
również do nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste przed dniem 1
stycznia 1998 r. Przepis stosuje się odpowiednio do udziału w prawie użytkowania
wieczystego nieruchomości gruntowej związanego z odrębną własnością lokalu
mieszkalnego.]

<3. Właściwy organ może udzielić bonifikaty od pierwszej opłaty i opłat rocznych, na
podstawie odpowiednio zarządzenia wojewody albo uchwały rady lub sejmiku. W
zarządzeniu wojewody albo uchwale rady lub sejmiku określa się w szczególności
warunki udzielania bonifikat i wysokość stawek procentowych. Bonifikaty te można
stosować również do nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste
przed dniem 1 stycznia 1998 r.>

4. Ustalone, zgodnie z art. 72 ust. 2 i 3 pkt 5, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego obniża
się o 50 %, jeżeli nieruchomość gruntowa została wpisana do rejestru zabytków. Właściwy
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organ może, za zgodą odpowiednio wojewody albo rady lub sejmiku, podwyższyć lub
obniżyć tę bonifikatę.

5. Wysokość pierwszej opłaty i opłat rocznych oraz udzielanych bonifikat i sposób zapłaty
tych opłat ustala się w umowie.

6. Właściwy organ wypowiada udzieloną bonifikatę, jeżeli osoba, której oddano
nieruchomość w użytkowanie wieczyste, przed upływem 10 lat, licząc od dnia
ustanowienia tego prawa, dokonała jego zbycia lub wykorzystała nieruchomość na inne
cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty. Przy wypowiedzeniu stosuje się
odpowiednio art. 78-81.

7. Przepisu ust. 6 nie stosuje się w przypadku zbycia:
1) na rzecz osoby bliskiej;
2) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego;
3) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego i Skarbem Państwa.

Art. 77.
[1. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może

być aktualizowana, nie częściej niż raz w roku, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie
zmianie. Z zastrzeżeniem ust. 2, zaktualizowaną opłatę roczną ustala się, przy
zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej, od wartości nieruchomości określonej
na dzień aktualizacji opłaty.]

<1. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
gruntowej, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a, podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3
lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Zaktualizowaną opłatę roczną
ustala się, przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej, od wartości
nieruchomości określonej na dzień aktualizacji opłaty.>

2. Jeżeli wartość nieruchomości gruntowej na dzień aktualizacji opłaty rocznej byłaby niższa
niż ustalona w drodze przetargu cena tej nieruchomości w dniu oddania jej w użytkowanie
wieczyste, aktualizacji nie dokonuje się. W przypadku nieruchomości oddanych w
użytkowanie wieczyste na cele mieszkaniowe przepis stosuje się w okresie 5 lat, licząc od
dnia zawarcia umowy o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste.

<2a. W przypadku gdy zaktualizowana wysokość opłaty rocznej przewyższa co najmniej
dwukrotnie wysokość dotychczasowej opłaty rocznej, użytkownik wieczysty wnosi
opłatę roczną w wysokości odpowiadającej dwukrotności dotychczasowej opłaty
rocznej. Pozostałą kwotę ponad dwukrotność dotychczasowej opłaty (nadwyżka)
rozkłada się na dwie równe części, które powiększają opłatę roczną w następnych
dwóch latach. Opłata roczna w trzecim roku od aktualizacji jest równa kwocie
wynikającej z tej aktualizacji.>

3. Aktualizacji opłaty rocznej dokonuje się z urzędu albo na wniosek użytkownika
wieczystego nieruchomości gruntowej, na podstawie wartości nieruchomości gruntowej
określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

4. Przy aktualizacji opłaty, o której mowa w ust. 1, na poczet różnicy między opłatą
dotychczasową a opłatą zaktualizowaną zalicza się wartość nakładów poniesionych przez
użytkownika wieczystego nieruchomości na budowę poszczególnych urządzeń
infrastruktury technicznej po dniu dokonania ostatniej aktualizacji.

5. Zaliczenie wartości nakładów poniesionych przez użytkownika wieczystego nieruchomości
na budowę poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej następuje również w
przypadku, gdy nie zostały one uwzględnione w poprzednio dokonywanych
aktualizacjach.
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6. Zasady, o których mowa w ust. 4 i 5, stosuje się odpowiednio do nakładów koniecznych
wpływających na cechy techniczno-użytkowe gruntu, poniesionych przez użytkownika
wieczystego, o ile w ich następstwie wzrosła wartość nieruchomości gruntowej.

Art. 81.
[1. Użytkownik wieczysty może żądać od właściwego organu dokonania aktualizacji opłaty

rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, jeżeli wartość
nieruchomości uległa zmianie, a właściwy organ nie podjął aktualizacji opłaty. W razie
odmowy użytkownik wieczysty może, w terminie 30 dni od dnia otrzymania odmowy,
skierować sprawę do kolegium. Przepisy art. 79 i art. 80 stosuje się odpowiednio.]

<1. Użytkownik wieczysty może żądać od właściwego organu dokonania aktualizacji
opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, jeżeli
wartość nieruchomości uległa zmianie, a właściwy organ nie podjął aktualizacji.
Doręczenie żądania powinno nastąpić na piśmie do dnia 31 grudnia roku
poprzedzającego aktualizację opłaty rocznej. Jeżeli właściwy organ odmówił
aktualizacji opłaty użytkownik wieczysty może, w terminie 30 dni od dnia
otrzymania odmowy, skierować sprawę do kolegium. W przypadku gdy właściwy
organ nie rozpatrzył żądania w terminie 30 dni, użytkownik wieczysty może, w
terminie 90 dni od dnia doręczenia żądania, skierować sprawę do kolegium. Przepisy
art. 77–80 stosuje się odpowiednio.>

2. Ciężar dowodu, że istnieją przesłanki do aktualizacji opłaty, spoczywa na użytkowniku
wieczystym.

3. W przypadku oddalenia wniosku przez kolegium obowiązuje opłata dotychczasowa.
[4. Ustalona w wyniku prawomocnego orzeczenia kolegium lub ugody zawartej przed

kolegium nowa wysokość opłaty rocznej obowiązuje począwszy od dnia 1 stycznia roku
następującego po roku, w którym użytkownik wieczysty zażądał jej aktualizacji.]

<4. Nowa wysokość opłaty rocznej, ustalona przez właściwy organ w wyniku realizacji
żądania, o którym mowa w ust. 1, albo w wyniku prawomocnego orzeczenia
kolegium lub ugody zawartej przed kolegium, obowiązuje począwszy od dnia 1
stycznia roku następującego po roku, w którym użytkownik wieczysty zażądał jej
aktualizacji.>

5. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio, jeżeli sprawę rozstrzygnięto prawomocnym
wyrokiem sądu lub zawarto ugodę sądową, w następstwie wniesienia sprzeciwu.

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. O PRZEKSZTAŁCENIU PRAWA UŻYTKOWANIA
WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI (Dz. U. Nr 175, poz.
1459, z 2007 r. Nr 191, poz. 1371, z 2009 r. Nr 206, poz. 1590 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 109)

Art. 1.
[1. Osoby fizyczne będące w dniu wejścia w życie ustawy użytkownikami wieczystymi

nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub zabudowanych garażami albo
przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę oraz nieruchomości rolnych mogą wystąpić z
żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego tych nieruchomości w prawo
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własności. Przez nieruchomość rolną rozumie się nieruchomość rolną w rozumieniu
Kodeksu cywilnego, z wyłączeniem nieruchomości przeznaczonych w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy na cele inne niż
rolne.]

<1. Osoby fizyczne i prawne będące w dniu 13 października 2005 r. użytkownikami
wieczystymi nieruchomości mogą wystąpić z żądaniem przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego tych nieruchomości w prawo własności.>

[1a. Z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
nieruchomości mogą wystąpić również osoby fizyczne będące w dniu wejścia w życie
ustawy użytkownikami wieczystymi nieruchomości, niezależnie od jej przeznaczenia, jeżeli
użytkowanie wieczyste uzyskały:
1) w zamian za wywłaszczenie lub przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz Skarbu

Państwa na podstawie innych tytułów, przed dniem 5 grudnia 1990 r.;
2) na podstawie art. 7 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu

gruntów na obszarze m.st. Warszawy (Dz. U. Nr 50, poz. 279).]
<1a. Z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

nieruchomości mogą wystąpić również osoby fizyczne będące w dniu 13 października
2005 r. użytkownikami wieczystymi nieruchomości, jeżeli użytkowanie wieczyste
uzyskały:

1) w zamian za wywłaszczenie lub przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz
Skarbu Państwa na podstawie innych tytułów, przed dniem 5 grudnia 1990 r.;

2) na podstawie art. 7 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i
użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (Dz. U. Nr 50, poz. 279).>

<1b. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do:

1) nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste Polskiemu Związkowi
Działkowców;

2) nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste państwowym i
samorządowym osobom prawnym, a także spółkom handlowym,  w odniesieniu
do których Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego jest
podmiotem dominującym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r.
Nr 185, poz. 1439 oraz z 2010 r. Nr 167, poz. 1129);

3) nieruchomości, wobec których toczy się postępowanie administracyjne, mające
na celu nabycie nieruchomości lub jej części pod inwestycję celu publicznego.>

2. Z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, o którym
mowa w ust. 1, w prawo własności nieruchomości, mogą również wystąpić:
1) osoby fizyczne i prawne będące właścicielami lokali, których udział w nieruchomości

wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego;
2) spółdzielnie mieszkaniowe będące właścicielami budynków mieszkalnych lub garaży.

[3. Z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
nieruchomości mogą również wystąpić osoby fizyczne będące następcami prawnymi osób,
o których mowa w ust. 1 i 1a oraz osoby fizyczne i prawne będące następcami prawnymi
osób, o których mowa w ust. 2.]
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<3. Z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
nieruchomości mogą również wystąpić osoby fizyczne i prawne będące następcami
prawnymi osób, o których mowa w ust. 1 i 1a, oraz osoby fizyczne i prawne będące
następcami prawnymi osób, o których mowa w ust. 2.>

[4. Przepisy ust. 1a pkt 2 i ust. 2 pkt 1 stosuje się również do osób, które prawo użytkowania
wieczystego albo udział w tym prawie uzyskały po dniu wejścia w życie ustawy.]

<4. Przepisy ust. 1a pkt 2 i ust. 2 pkt 1 stosuje się również do osób, które prawo
użytkowania wieczystego albo udział w tym prawie uzyskały po dniu 13 października
2005 r.>

[5. Osoby, o których mowa w ust. 1-4, mogą wystąpić z żądaniem przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości do dnia 31 grudnia 2012 r.]

[Art. 2.
W przypadku osób, o których mowa w art. 1 ust. 2, z żądaniem przekształcenia występują
wszyscy użytkownicy wieczyści. W razie braku zgody stosuje się odpowiednio art. 199
Kodeksu cywilnego.]

<Art. 2.

1. W przypadku współużytkowania wieczystego z żądaniem przekształcenia występują
wszyscy współużytkownicy wieczyści, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Z żądaniem przekształcenia mogą wystąpić współużytkownicy wieczyści, których
suma udziałów wynosi co najmniej połowę. Jeżeli co najmniej jeden współużytkownik
wieczysty zgłosi sprzeciw wobec złożonego wniosku o przekształcenie, właściwy organ
zawiesza postępowanie. W takim przypadku przepis art. 199 Kodeksu cywilnego
stosuje się odpowiednio.>

Art. 4.
1. Osoba, na rzecz której zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo

własności nieruchomości, jest obowiązana do uiszczenia dotychczasowemu właścicielowi
opłaty z tytułu tego przekształcenia, z zastrzeżeniem art. 5.

2. W decyzji, o której mowa w art. 3 ust. 1, właściwy organ ustala opłatę z tytułu
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Do ustalenia tej
opłaty stosuje się odpowiednio przepisy art. 67 ust. 3a i art. 69 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.).

3. Opłatę, o której mowa w ust. 1, rozkłada się, na wniosek użytkownika wieczystego, na raty,
na czas nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 20 lat, chyba że wnioskodawca wystąpi o
okres krótszy niż 10 lat.

4. Nieuiszczona część opłaty, rozłożonej na raty zgodnie z ust. 3, podlega oprocentowaniu
przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez
Narodowy Bank Polski.

5. Wojewoda w stosunku do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, a
właściwa rada lub sejmik w stosunku do nieruchomości stanowiących własność jednostek
samorządu terytorialnego, mogą wyrazić zgodę na zastosowanie, innej niż określona w ust.
4, stopy procentowej.

6. Wierzytelność z tytułu opłaty, o której mowa w ust. 1, podlega zabezpieczeniu hipoteką
przymusową na nieruchomości objętej przekształceniem prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności. W przypadku przekształcenia udziału w prawie użytkowania
wieczystego nieruchomości, związanego z odrębną własnością lokalu, hipoteka
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przymusowa obciąża nieruchomość lokalową osoby, na rzecz której nastąpiło
przekształcenie. Podstawą wpisu hipoteki jest ostateczna decyzja, o której mowa w art. 3
ust. 1.

7. Organ właściwy do wydania decyzji może udzielić bonifikaty od opłaty, o której mowa w
ust. 1, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność:
1) Skarbu Państwa - na podstawie zarządzenia wojewody;
2) jednostek samorządu terytorialnego - na podstawie uchwały właściwej rady lub

sejmiku.
[8. Osobie fizycznej, której dochód miesięczny na jednego członka rodziny w gospodarstwie

domowym nie przekracza przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce
narodowej za ostatnie półrocze roku poprzedzającego rok, w którym wystąpiono z
żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
nieruchomości, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie
odrębnych przepisów, organ właściwy do wydania decyzji udziela, na jej wniosek, 90 %
bonifikaty od opłaty, o której mowa w ust. 1, jeżeli nieruchomość jest zabudowana na cele
mieszkaniowe albo przeznaczona pod tego rodzaju zabudowę.]

[9. Osobom fizycznym, które prawo użytkowania wieczystego uzyskały przed dniem 5 grudnia
1990 r. oraz ich następcom prawnym, organ właściwy do wydania decyzji udziela, na ich
wniosek, 50 % bonifikaty od opłaty, o której mowa w ust. 1.]

<9. W odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa osobom
fizycznym, które prawo użytkowania wieczystego uzyskały przed dniem 5 grudnia
1990 r., oraz ich następcom prawnym, organ właściwy do wydania decyzji udziela,
na ich wniosek, 50 % bonifikaty od opłaty, o której mowa w ust. 1.>

10. W odniesieniu do nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków, opłatę, o
której mowa w ust. 1, obniża się o 50 %.

11. Organ właściwy do wydania decyzji może udzielić wyższej, niż określona w ust. 8-10
bonifikaty od opłaty, o której mowa w ust. 1, w odniesieniu do nieruchomości
stanowiących własność:
1) Skarbu Państwa - na podstawie zarządzenia wojewody;
2) jednostek samorządu terytorialnego - na podstawie uchwały właściwej rady lub

sejmiku.
[11a. W zarządzeniu wojewody albo uchwale rady lub sejmiku, o których mowa w ust. 7 lub

11, określa się w szczególności warunki udzielania bonifikat i wysokość stawek
procentowych.]

<11. W odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa organ
właściwy do wydania decyzji może, na podstawie zarządzenia wojewody, udzielić
wyższej, niż określona w ust. 9 i 10, bonifikaty od opłaty, o której mowa w ust. 1. W
odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu
terytorialnego organ właściwy do wydania decyzji może, na podstawie uchwały
właściwej rady lub sejmiku, udzielić wyższej, niż określona w ust. 10, bonifikaty od
opłaty, o której mowa w ust. 1.>

[12. W razie zbiegu praw do bonifikat z tytułów, o których mowa w ust. 7-11, stosuje się jedną
bonifikatę korzystniejszą dla użytkownika wieczystego.]

<12. W razie zbiegu praw do bonifikat z tytułów, o których mowa w ust. 7 i 9–11, stosuje
się jedną bonifikatę korzystniejszą dla użytkownika wieczystego.>

13. Jeżeli nie wcześniej niż w okresie ostatnich dwóch lat przed dniem złożenia wniosku o
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości była
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dokonana aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, dla ustalenia
opłaty, o której mowa w ust. 1, przyjmuje się wartość nieruchomości określoną dla celów
tej aktualizacji.

14. Do wpływów osiąganych z opłat z tytułu przekształcenia stosuje się odpowiednio przepis
art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

15. Organ, o którym mowa w art. 3 ust. 1, żąda zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie
po jej waloryzacji, jeżeli osoba, na rzecz której zostało przekształcone prawo użytkowania
wieczystego w prawo własności nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od dnia
przekształcenia, zbyła lub wykorzystała nieruchomość na inne cele niż cele, które
stanowiły podstawę udzielenia bonifikaty. Nie dotyczy to zbycia na rzecz osoby bliskiej w
rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
spółdzielni mieszkaniowej w przypadku ustanowienia odrębnej własności na rzecz
członków oraz właścicieli lokali, którym przekształcono udział w prawie użytkowania
wieczystego w prawo własności. W szczególnie uzasadnionych przypadkach organ może
odstąpić od żądania zwrotu bonifikaty, za zgodą odpowiednio wojewody, rady lub
sejmiku.

16. Waloryzacji, o której mowa w ust. 15, dokonuje się według zasad określonych w art. 5
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

17. W przypadkach, o których mowa w ust. 5 i 15, do wyrażenia zgody przez wojewodę, radę
lub sejmik stosuje się odpowiednio przepis art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami.

USTAWA z dnia 25 marca 2011 r. O OGRANICZANIU BARIER
ADMINISTRACYJNYCH DLA OBYWATELI I PRZEDSIĘBIORCÓW (Dz. U. Nr 106,
poz. 622, Nr 131, poz. 764 i Nr 133, poz. 767)

Art. 20.
W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr
102, poz. 651, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
[1) w art. 77 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1.Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
może być aktualizowana, nie częściej niż raz na trzy lata, jeżeli wartość tej
nieruchomości ulegnie zmianie. Opłatę roczną aktualizuje się, przy zastosowaniu
dotychczasowej stawki procentowej, od wartości nieruchomości określonej na dzień
aktualizacji opłaty, z zastrzeżeniem ust. 2.";]

2) w art. 97 w ust. 1a pkt 1 otrzymuje brzmienie:
"1) stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości w szczególności oświadczenie, o którym

mowa w art. 116 ust. 2 pkt 4;";
3) w art. 116:

a) w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
"4) odpis księgi wieczystej albo oświadczenie przedstawiające aktualny stan wpisów

w księdze wieczystej założonej dla nieruchomości objętej wnioskiem o
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wywłaszczenie wraz ze wskazaniem numeru księgi wieczystej albo zaświadczenie
o stanie prawnym, jaki wynika ze zbioru dokumentów;",

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
"2a. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, składa się pod rygorem

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający
oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:
"Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności
karnej za składanie fałszywych zeznań.".

[Art. 102.
Aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej,
dokonywanej na podstawie art. 77 ustawy wymienionej w art. 20, wszczętej i niezakończonej
do dnia 1 stycznia 2012 r. dokonuje się na podstawie przepisów dotychczasowych.]

Art. 105.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2011 r., z wyjątkiem:
1) art. 36 pkt 3 i 4, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;
2) art. 44 i art. 103, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2011 r.;
[3) art. 20 pkt 1, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.]


