
 
 

         SEJM 
 

          SEJM       Druk nr 533 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ      

 
VI kadencja 

 
 

S P R A W O Z D A N I E  
KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I POLITYKI REGIONALNEJ 

ORAZ KOMISJI SPRAWIEDLIWOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA 
 

o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy 
o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa 
własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz 
jednostek samorządu terytorialnego (druk nr 
518). 
 

Marszałek Sejmu, zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 regulaminu Sejmu skierował 
w dniu 16 maja 2008 r. powyższy projekt ustawy do Komisji Samorządu Terytorialnego i 
Polityki Regionalnej oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka do pierwszego 
czytania. 
 

Komisje: Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Sprawiedliwości i 
Praw Człowieka po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz rozpatrzeniu tego projektu 
ustawy na posiedzeniu w dniu 27 maja 2008 r. 

 
wnoszą: 

 
W y s o k i  S e j m  uchwalić raczy załączony projekt ustawy. 

 
 
 
Warszawa, dnia 27 maja 2008 r. 
 
 
Zastępca Przewodniczącego Komisji Zastępca Przewodniczącego Komisji 
  Sprawiedliwości i Praw Człowieka  Samorządu Terytorialnego 
   i Polityki Regionalnej 
 
      /-/ Wojciech Wilk /-/ Waldy Dzikowski 
 

Sprawozdawca 
 

/-/ Norbert Raba 
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Projekt 
 

 

 

 

 

USTAWA 

z dnia               2008 r. 

 

o zmianie ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieru-
chomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego 

 

Art. 1. 

W ustawie z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa 
własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego 
(Dz. U. z 2007 r. Nr 191, poz. 1365) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Właściwi starostowie, w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie 
ustawy, sporządzą i przekażą właściwym wojewodom, marszałkom woje-
wództw, 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 jedno-
stek samorządu terytorialnego i niepozostających w posiadaniu ich właści-
cieli, 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)).”; 

2) w art. 2: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„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 Pań-
stwa, wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu tego prawa.”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy właściwe w 
sprawach gospodarowania nieruchomościami organy jednostek samo-
rządu terytorialnego złożą w sądach rejonowych wnioski o ujawnienie 
w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości jednostek sa-

                                                 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2006 r. Nr 86, poz. 

602, Nr 94, poz. 657, Nr 167, poz. 1193 i Nr 249, poz. 1833 oraz z 2007 r. Nr 128, poz. 902 i Nr 
173, poz. 1218. 
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morządu terytorialnego, wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę 
wpisu tego prawa.”; 

3) w art. 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„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 zmierza-
jące do: 

1) poinformowania mieszkańców powiatu o potrzebie sprawdzenia zgod-
ności ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym; 

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

 

Art. 2. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 18 maja 2008 r.  

 


