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RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

                   VI kadencja 
 

S P R A W O Z D A N I E  
 

KOMISJI INFRASTRUKTURY 
 
ORAZ KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I POLITYKI REGIONALNEJ 
 

o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy 
o gospodarce nieruchomościami (druk nr 2209). 

 

Marszałek Sejmu zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 regulaminu Sejmu – po 

zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu - skierował   w dniu 17 lipca 2009 r. powyższy projekt 

ustawy do Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki 

Regionalnej do pierwszego czytania. 

Komisje: Infrastruktury  oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej po 

przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz rozpatrzeniu tego projektu ustawy na 

posiedzeniach w dniach: 25 sierpnia 2009 r. i 21 lipca 2010 r.   

 

wnoszą: 

 

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

 

Warszawa, dnia 21 lipca 2010 r. 

 

      Przewodniczący Komisji                                         Przewodniczący  Komisji Samorządu 

            Infrastruktury                                                     Terytorialnego i Polityki Regionalnej 

 

/-/ Zbigniew Rynasiewicz                                                        /-/ Bronisław Dutka 

                                            Sprawozdawca 

 

                                              /-/ Józef Racki    
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a;”; 

re nie przysługuje zażalenie.”; 

z Państwowej Inspekcji Pracy.”; 

                                                

Projekt 

 

 

 

USTAWA 

z dnia    2010 r. 

 

o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami  

 

Art. 1.  

W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 
r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm. 1)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 4 pkt 17 otrzymuje brzmienie: 

„17) stanie nieruchomości - należy przez to rozumieć stan zagospodarowania, 
stan prawny, stan techniczno-użytkowy, stopień wyposażenia w urządzenia 
infrastruktury technicznej, a także stan otoczenia nieruchomości, w tym 
wielkość, charakter i stopień zurbanizowania miejscowości, w której 
nieruchomość jest położon

2) art. 9 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 9. W sprawach, o których mowa w przepisach działu III, z 
wyłączeniem art. 97 ust. 3 pkt 1, art. 122, art. 124 ust. 1a, art. 
124b ust. 1, art. 126 i art. 132 ust. 1a, wykonanie decyzji 
następuje po upływie 14 dni od dnia, w którym upłynął 
bezskutecznie trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi na 
decyzję do sądu administracyjnego. W przypadku wniesienia 
skargi do sądu administracyjnego w tych sprawach organ, który 
wydał decyzję, wstrzymuje z urzędu jej wykonanie, w drodze 
postanowienia, na któ

3) w art. 43 ust. 4a otrzymuje brzmienie: 

„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, 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 ora

4) w art. 83 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 

2782, z  2005 r. Nr  130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 104, poz. 
708 i Nr 220, poz.  1600 i  1601, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 59, poz. 369 i Nr 220, 
poz. 1412 oraz z 2009 r. Nr  19, poz.  100 i Nr 42, poz. 335. 
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mości;”; 

publicznego.”; 

„2) za nieruchomości oddane na cele mieszkaniowe, na realizację urządzeń in-
frastruktury technicznej i innych celów publicznych, działalność charyta-
tywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-
rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, a także na siedziby 
organów władzy i administracji publicznej niewymienionych w art. 60 ust. 1 
oraz w art. 60a ust. 1 - 0,3 % ceny;”; 

5) w art. 97a pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) jeżeli w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym 
przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości, można wszcząć 
postępowanie w sprawie podziału nierucho

6) w art. 112 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do nieruchomości położonych, z 
zastrzeżeniem art. 122a, art. 124b, art. 125 i art. 126, na obszarach 
przeznaczonych w planach miejscowych na cele publiczne albo do 
nieruchomości, dla których wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu 

7) w art. 113 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Przez nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie się 
nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru 
dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym 
przysługują do niej prawa rzeczowe. Przepis stosuje się również, jeżeli 
właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyje i nie 
przeprowadzono lub nie zostało zakończone postępowanie spadkowe.”; 

8) w art. 114 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Jeżeli w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia, o którym mowa w ust. 3, nie 
zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości, 
można wszcząć postępowanie w sprawie podziału i postępowanie 
wywłaszczeniowe.”; 

9) w art. 115 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego następuje po bezskutecznym 
upływie dwumiesięcznego terminu do zawarcia umowy, o której mowa w 
art. 114 ust. 1, wyznaczonego na piśmie właścicielowi, użytkownikowi 
wieczystemu nieruchomości, a także osobie, której przysługuje ograniczone 
prawo rzeczowe na tej nieruchomości.”; 

10) po art. 122 dodaje się art. 122a w brzmieniu: 

„Art. 122a. Jeżeli cel publiczny został zrealizowany, a postępowanie 
wywłaszczeniowe nie zostało zakończone wydaniem ostatecznej 
decyzji o wywłaszczeniu, starosta, wykonujący zadanie z zakresu 
administracji rządowej, w drodze decyzji orzeka o nabyciu praw 
na rzecz Skarbu Państwa albo właściwej jednostki samorządu 
terytorialnego za odszkodowaniem. Starosta wykonujący zadanie 
z zakresu administracji rządowej przed wszczęciem postępowania 
wyznacza dwumiesięczny termin do zawarcia umowy. Po 
bezskutecznym upływie dwumiesięcznego terminu do zawarcia 
umowy odszkodowanie ustala się według przepisów rozdziału 
5.”; 
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11) art. 124a otrzymuje brzmienie: 

„Art. 124a. Przepisy art. 124 ust. 1–2 i 4–7, art. 124b oraz art. 125 i art. 126 
stosuje się odpowiednio do nieruchomości o nieuregulowanym 
stanie prawnym. Do postępowania w sprawie ograniczenia 
sposobu korzystania z tych nieruchomości stosuje się art. 114 ust. 
3 i 4, art. 115 ust. 3 i 4 oraz art. 118a ust. 2 i 3.”; 

12) po art. 124a dodaje się art. 124b w brzmieniu: 

„Art. 124b. 1. Starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, 
w drodze decyzji zobowiązuje właściciela, użytkownika 
wieczystego lub osobę, której przysługują inne prawa 
rzeczowe do nieruchomości do udostępnienia nieruchomości w 
celu wykonania czynności związanych z konserwacją, 
remontami oraz usuwaniem awarii ciągów drenażowych, 
przewodów i urządzeń, nie należących do części składowych 
nieruchomości, służących do przesyłania płynów, pary, gazów 
i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i 
sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub 
nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania 
z tych przewodów i urządzeń, a także usuwaniem z gruntu tych 
ciągów, przewodów, urządzeń i obiektów, jeżeli właściciel, 
użytkownik wieczysty lub osoba, której przysługują inne 
prawa rzeczowe do nieruchomości nie wyraża na to zgody. 
Decyzja o udostępnieniu nieruchomości może być także 
wydana w celu zapewnienia dojazdu do tych przewodów i 
urządzeń. 

2. Decyzję, o której mowa w ust. 1, wydaje się z urzędu albo na 
wniosek podmiotu zobowiązanego do dokonania 
konserwacji, remontu lub usunięcia awarii ciągów 
drenażowych, przewodów i urządzeń, o których mowa w ust. 
1.  

3. Obowiązek udostępnienia nieruchomości może być 
ustanowiony na czas nie dłuższy niż 6 miesięcy. Przepis art. 
124 ust. 1a i 4 stosuje się odpowiednio. 

4. Za udostępnienie nieruchomości oraz szkody powstałe na 
skutek czynności, o których mowa w ust. 1, przysługuje 
odszkodowanie w wysokości uzgodnionej między 
właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub osobą, której 
przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości a 
podmiotem, któremu udostępniono nieruchomość. Jeżeli do 
takiego uzgodnienia nie dojdzie w terminie 30 dni, licząc od 
dnia, w którym upłynął termin udostępnienia nieruchomości, 
starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji 
rządowej wszczyna postępowanie w sprawie ustalenia 
odszkodowania.  

5. Obowiązek udostępnienia nieruchomości, o którym mowa w 
ust. 1, podlega egzekucji administracyjnej.”; 

13) w art. 126: 
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c)  dod –9 w brzmieniu: 

rzeba zapobieżenia okolicznościom, o któ-

6. W
ykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, w 

7. 
zajęcie nie-

8. 
ajęcia nieruchomości w 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W przypadku siły wyższej lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstaniu 
znacznej szkody, z zastrzeżeniem ust. 5, starosta, wykonujący zadanie z 
zakresu administracji rządowej, udziela, w drodze decyzji, zezwolenia 
na czasowe zajęcie nieruchomości na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, 
licząc od dnia zajęcia nieruchomości. W przypadku postępowania 
prowadzonego na wniosek, wydanie decyzji następuje niezwłocznie, 
nie później jednak niż w terminie 7 dni, licząc od dnia złożenia 
wniosku.”, 

b) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: 

„3. Po upływie okresu, na który nastąpiło zajęcie nieruchomości, podmiot, 
który zajął nieruchomość, jest obowiązany doprowadzić nieruchomość 
do stanu poprzedniego. Gdyby przywrócenie nieruchomości do stanu 
poprzedniego było niemożliwe albo pociągało za sobą nadmierne trud-
ności lub koszty, stosuje się odpowiednio przepis art. 128 ust. 4. 

4. Jeżeli na skutek czasowego zajęcia nieruchomości właściciel lub użyt-
kownik wieczysty nie będzie mógł korzystać z nieruchomości w sposób 
dotychczasowy lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem, może 
żądać, aby podmiot, który zajął nieruchomość, nabył od niego własność 
lub użytkowanie wieczyste nieruchomości w drodze umowy.”; 

aje się ust. 5

„5. W przypadku, gdy nagła pot
rych mowa w ust. 1, uniemożliwia złożenie wniosku o wydanie decyzji 
na czasowe zajęcie nieruchomości, właściciel lub użytkownik wieczy-
sty nieruchomości ma obowiązek udostępnienia jej w celu zapobieżenia 
tym okolicznościom. Obowiązek udostępnienia nieruchomości podlega 
egzekucji administracyjnej. Podmiot, który zajął nieruchomość składa 
wniosek o wydanie tej decyzji w terminie 3 dni od dnia zajęcia nieru-
chomości. Decyzja może być wydana nie później niż po upływie 6 mie-
sięcy licząc od dnia zajęcia nieruchomości. 

 przypadku niezłożenia wniosku, o którym mowa w ust. 5 w terminie 
3 dni, starosta, w
drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie orzeka o nałoże-
niu kary w wysokości 5 000 zł za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia 
następującego po dniu, w którym upłynął termin do złożenia wniosku. 
Wpływy z kar stanowią dochód budżetu państwa. 

O nałożeniu tej kary, starosta, wykonujący zadanie z zakresu admini-
stracji rządowej, orzeka również w sytuacji, jeżeli nastąpiło 
ruchomości, a nie zaistniały przesłanki, o których mowa w ust. 1 i 5, 
uzasadniające zajęcie nieruchomości. 

Starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, wydaje 
decyzję potwierdzającą zaistnienie przesłanek z
terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 5. W 
przypadku gdy starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji 
rządowej, nie wyda w terminie decyzji, organ wyższego stopnia wy-
mierza temu organowi, w drodze postanowienia, na które przysługuje 
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9. za się w terminie 14 dni od dnia 

14) w art. 13 e brzmienie: 

ę według stanu, przeznaczenia i wartości, 

15) w ar

rzymuje brzmienie: 

 następuje jednorazowo, w terminie 14 dni od 

b) po u  brzmieniu: 

cznym zajęciu nieruchomości 

1c ywłaszczeniu lub stwierdzono nieważność 

c) ust. 6

zkodowania za szkody powstałe wskutek zda-

zażalenie, karę w wysokości 1 000 zł za każdy dzień zwłoki. Wpływy z 
kar stanowią dochód budżetu państwa. 

Kary, o których mowa w ust. 6–8, uiszc
doręczenia postanowienia. W przypadku nieuiszczenia kary, podlega 
ona ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w 
administracji.”; 

0 ust. 1 otrzymuj

„1. Wysokość odszkodowania ustala si
wywłaszczonej nieruchomości w dniu wydania decyzji o wywłaszczeniu. W 
przypadku gdy starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządo-
wej, wydaje odrębną decyzję o odszkodowaniu, wysokość odszkodowania 
ustala się według stanu i przeznaczenia nieruchomości w dniu pozbawienia 
lub ograniczenia praw, a w przypadkach, o których mowa w art. 98 ust. 3 i 
art. 106 ust. 1, według stanu i przeznaczenia nieruchomości odpowiednio w 
dniu wydania decyzji o podziale lub podjęcia uchwały o przystąpieniu do 
scalenia i podziału oraz jej wartości w dniu wydania decyzji o odszkodowa-
niu.”; 

t. 132: 

a) ust. 1 ot

„1. Zapłata odszkodowania
dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu podlega wykonaniu, z za-
strzeżeniem ust. 1a i 1b.”, 

st. 1a dodaje się ust. 1b i 1c w

„1b. W przypadku wydania decyzji o niezwło
na wniosek osoby wywłaszczanej wypłaca się zaliczkę w wysokości 70 
% odszkodowania ustalonego przez organ pierwszej instancji w decyzji 
o wywłaszczeniu. Zapłata zaliczki następuje jednorazowo w terminie 
50 dni licząc od dnia złożenia wniosku o wypłatę zaliczki. Wysokość 
odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości pomniejsza się o kwo-
tę wypłaconej zaliczki. 

. Jeżeli uchylono decyzję o w
decyzji o niezwłocznym zajęciu nieruchomości, osoba, której wypłaco-
no zaliczkę, lub jej spadkobierca są zobowiązani do zwrotu tej zaliczki 
po jej waloryzacji na dzień zwrotu, o ile nie przysługuje im uprawnie-
nie, o którym mowa w art. 122a.”, 

 otrzymuje brzmienie: 

„6. Obowiązek zapłaty ods
rzeń wymienionych w art. 124, art. 124b, art. 125 i art. 126 oraz za 
zmniejszenie wartości nieruchomości z tego powodu obciąża osobę lub 
jednostkę organizacyjną, która uzyskała zezwolenie odpowiednio na za-
łożenie lub przeprowadzenie ciągów drenażowych, przewodów i urzą-
dzeń, o którym mowa w art. 124 ust. 1, albo zezwolenie na wykonanie 
czynności związanych z konserwacją, remontami oraz usuwaniem awa-
rii, o którym mowa w art. 124b ust. 1, albo zezwolenie na prowadzenie 
działalności polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu, wydobywa-
niu lub składowaniu kopalin stanowiących własność Skarbu Państwa 
oraz węgla brunatnego wydobywanego metodą odkrywkową albo ze-
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d) uchy

16) w art. 134 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

 nieruchomości uwzględnia się w szcze-

17) w ar  brzmienie: 

 metody i techniki szacowania nierucho-

18) w ar

owym dane poświadczone przez rzeczo-

19) w ar

 zakresu administracji rządowej, na po-

 

Art. 2.  

W sprawach wszczętych i niezakończonych, prowadzonych na podstawie przepisów 

Art. 3.  

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. 

zwolenie na czasowe zajęcie nieruchomości w przypadku siły wyższej 
lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstaniu znacznej szkody.”, 

la się ust. 7; 

„2. Przy określaniu wartości rynkowej
gólności jej rodzaj, położenie, sposób użytkowania, przeznaczenie, stan nie-
ruchomości oraz aktualnie kształtujące się ceny w obrocie nieruchomościa-
mi.”; 

t. 154 ust. 1 otrzymuje

„1. Wyboru właściwego podejścia oraz
mości dokonuje rzeczoznawca majątkowy, uwzględniając w szczególności 
cel wyceny, rodzaj i położenie nieruchomości, przeznaczenie w planie miej-
scowym, stan nieruchomości oraz dostępne dane o cenach, dochodach i ce-
chach nieruchomości podobnych.”; 

t. 155 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Wykorzystane w operacie szacunk
znawcę majątkowego mogą mieć formę wypisów i wyrysów z dokumentów 
lub rejestrów, o których mowa w ust. 1.”; 

t. 223 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Starostowie, wykonujący zadania z
trzeby gospodarki nieruchomościami przekażą protokolarnie  ministrowi 
właściwemu do spraw Skarbu Państwa  niezbędną dokumentację  dotyczącą 
nieruchomości, o których mowa w art. 60 ust. 1 oraz w art. 60a ust. 1.”. 

działu III ustawy, o której mowa w art. 1, stosuje się przepisy dotychczasowe.  
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Zbigniew Rynasiewicz
Przewo d niczący Ko m isj i Infras tru ktu ry
Sejm RP

opinia o zgodności z prawem l.]nii Europejskiej poselskiego projektu ustawy o zmianie
ustawy o gospodarce nieruchomościami (druk nr 2209) ujętego w sprawozdaniu Komisji
Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (druk nr
3234) wyrażona na podstawie art. l.3 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o
działach administracji rządowej (Dz.U. z2007 r. Nr 65,poz.437 zpoźn. zm.) w związku
z art. 42 ust. 4 i art. 54 ust. 1 Regulaminu Sejmu przez ministra właściwego do spraw
członkostwa Rzeczypos p o litej P o lskiej w Unii Europ ej s kiej

Szanowny P anie Przew o dniczący,

w związku z przedłoŻonym sprawozdaniem (druk nr 3234) pozwalam sobie wyrazic pontŻszą
opinię.

Przedmiot projektowanej ustawy nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej.

Z powazaniem

Tat:ari

Do wiadomości:
Pan Cezary Grab arczyk
Mini ster Infrastrukturv


