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 Druk nr 3963
 Warszawa, 24 lutego 2011 r.

SEJM 
POLITEJ POLSKIEJ 

I kadencja  

Pan  
Grzegorz Schetyna 
Marszałek Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej 

podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia  
 1997 r. i na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu niżej podpisani 
noszą projekt ustawy: 

o zmianie ustawy o gospodarce 
ieruchomościami. 

reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy 
my pana posła Wojciecha Wilka. 
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Projekl

Ustawa z dnia "'.."."

o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomoSciami

Art. 1. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r' o gospodarce nieruchomo6ciami

(Dz.IJ. z 2010 r. Nr 102, poz' 65I, z p6in' zm'r) w axt 60 ust' 1 otrzltnujc

brzmienie:

,,1. Nieruchomoiciami wchodzqcymi w sklad zasobu nieruchomoici SkarbtL

Pahstwa przeznaczorytn na potrzeby statutowe Kancelarii Sejmu' Kancelarii

Senatu, Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej' Trybunalu

Konsrytucyjnego, Rzecznika Praw Oblwatelskich, Rzecznika Prnw Dziecka' Sqdu

Najwyiszego, Naczelnego Sqdu Administracyjnego i innych sqd6w

administracyjnych, Naivryzszej lzby Konttoli, Kraiowei Rady Radiofonii i Telewizii'

Prokuratum Gmeralnei. Kmjowego Biura Wyborczego, InsWtu Pamieci

Narodowej - Komisii Scigania Zbrodni pneciwko Narodowi Polskiemu oraz

Pafistwowei Inspekcji Pracy gospodaruje minister wlaiciwy do spraw Skarbtt

Pahstwa w spos1b obeslony w ust 2' 3 i 4"''

Ar1. 2. Ustavr'a wcho dzi w 2ycie po aplywie 14 dni od dnia ogloszenia'

I Zmiany tekstu jednolitego wymienioncj ustawy zostaly ogloszone.wD^z U z2010r'Nr106'

""?.7s. 
Ni ii:,p"" eZ:,Nt rss,poi l04l,Nr l9?,poz l107iNr200'poz 1323



UZASADNIENIE PROJEKTU USTAWY

Z dniem 31 marca 2010 r., w wyniku prznkszta\ceh ustrojowych proLuratury'

dokonarrysh ustaw qz dnta 9 paldziemtka 2009 r' o zmianie ustawy o prokuraturze

oraz niektorych iffIych ustaw (Dz. U. Nr 178, poz' 1376)" wtaz z rozAzieleniem

funkcji Prokuratora Generalnego od stanowiska Ministra Sprawiedliwo3ci zostala

zniesiona Prokuratura Krajowa, wchodz4ca w sklad Ministerstwa Sprawiedliwo5ci'

Powolana zostala - jako jednostka oryanizacyjna prokuratury - Prokuatura

Generalna. Jednostka ta ma wykonl'wa6 okreSlone w ustawie zadada, w tt'rn

zapewrttal obsfugQ Prokuratora Generalnego, bqd4cego naczelnym organem

prokuratury. Prokuratur4 Generaln4 kieruj e Prokurator Generalny'

Bez w4tpienia Prokuatura Generalna jest pafstwowa jednostka organizacyjn4

szcznbla centralnego. Wraz ze zmianami ustuojowymi Pokuratury nie dokonano

odpowiedniej zrniany w ustawie z dnia 2l sierpnia 1997 r' o gospodarce

nieruchomo5ciami (Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz 651, zp6in zm ), umo2liwiaj4cej

uzyskanie nieodplatne w trwaly zarz4d nieruchomosci wchodz4cych w sklad

zasobu nieluchomosci Skarbu Pari.stwa, tak jak to ma miejsce, na mocy axt' 60 i 60a

tei ustawy w stosrmku do szeregu panstwowych jeclnostek organizacyjnych'

Obecnie beneficjentarni uregulowaf pozwalaj4cych na nieodplatne przekazywanie

nieruchomosci wchodz4cych w sktrad tego zasobu s4 Kancelaria Sejmu' Kancelaria

Senatu, Karoelaria Ptezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Trybunal Konstl'tucyjny'

RzecznikPrawObywatelskich,RzecznikPrawDzieck4sqdNajwyzszy,Naczelny

Sqd Administracyjny i inne s4dy administracyjne, NajwyZsza Izba Kontroli'

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Krajowe Biuro Wyborcze, Inst)'tut PamiQci

Narodowej - Kon.risja Scigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz

Palistwowa Inspekcja Pracy (afi. 60 ust. 1 ustawy), a takz€ ministerstwq urzedy



cenhalne i urzQdy wojew6dzkie oraz Generalna Dyrekcja Dr6g Krajowych i

Autostrad (an. 60a ust. 1 ustawy).

Pominigcie Prokuratury Generalnej w ar1. 60 ust. 1 ustawy o gospodarce

nieruchomoSciami spowodowalo, 2e nie tylko nie mo2e ona uzyska6 nieodplatnie

trwalego zuzqdu nieruchomo6ci z zasob6w Skarbu Panstwa ale nawet nie mogla,

w ramach. podzialu sHadnik6w maj4tkowych, przewidzianego w afi. 23 ustawy z

dnia 9 pazdziemika 2009 r. dokonanego przez Ministra SprawiedliwoSci otrzymai

nieruchomodci, spo6r6d pozostajqcych w trwalym zarzqd e Iego Ministra. W

rezul'tacie Prokuratua Genera.lna obecnie ma ulokowan4 siedzibg w

wynajmowanl"rn budynku, zad uzyskanie przez ni4 hwalego zarz4du jak4kolwiek

nieruchomo3ci4 z zasobu Skarbu Panstwa na terenie Warszau,y mogloby nast4pii

uyl4cznie odfiatnie, na podstawie decyzji starosty. Takie rozwi4zanie jednak nie

byloby korzystne z punktu widzenia interes6w finansowych paristwa.

Proponowana zrniana, polegalqca na uzupelnieniu katalogu panstwowych

jednostek organizacyjnych o ProkuraiurE Ceneraln4 pozwoli na wyposa2:enie tej

jednostki w nieruchomoSi odpowiadaj4ca jej potrzebom oraz randze i powadze

sprawowanych obowiqzk6w.

OCENA SKUTKOW REGULACJI

1 . Proj ektowana ustawa bgdzie oddziallwa6 na Prokuraturg GenerzlnE oraz

po5rednio na Skarb Panstwa i zasoby jego nieruchomo6ci, z Iym, ze

stworzy jedynie mo2liwo56 przskazaria nieruchomoSci, przez ministra

wladciwego do spraw Skarbu Pa:istwa, nie powoduj4c po jego stronie

takiego obowi4zku.



2 .

l .

4.

Projeld ustawy bgdzic podlegal opiniowaniu przez Klajow4 RadQ

Prokuatury, zgodne z art' 24 ustawy z dlila 20 czerwca 1985 r' o

prokurarurze 1Dz. U z 2008 r' Nr 7' poz 3s z pozn zm')'

Wplyw projektowanej regulacji na seldor hnans6w publicaych' w lvm

bud:Ze1 pairstwa. Regulacja nie wplynie bezpoSrednio na budzet panstlva'

Niemniej jezeli powstala na skfiek jej wprowadzenia mozliwosc

zostanie rnykorzystana, przez przekaznie odpowiedniej nieruchomoSci

w rwaly zarz4d Prokuraturze Generalnej' powstanq oszczqdnoici w jej

wydarkach na najem pomieszczen obecnie przez ni4 zajmowanych'

Wptylv na rynek Facy i na konl'trencyjnodi i przedsigbiorczo6d'

Projeldowana regulacja nie bqdzie miala bezpo6redniego *pl1.wu na

rynek pracy ad na konkurencyjno6d i przedsigbiorczoS6 Dopiero

uzyskanie przez ProkuraturQ GeneralnQtrwalego zarz4du nien-rchomo6ci

budynkowej, w kt6rej znajdzie sig jej siedziba' spowoduje konieczno66

zatrudnienia nieznacznej liczby praoownik6w administmj4cych

nieruchomo(ci4.

Wplyv na q'tuacjq i rozw6j regionalny Wej6cie w zycie ustawy nie

bqdzie oddziatlvad na rytuacjg i rozw6j regionalny'

Zgodno66ZprawemUni iEuropejskie j .Projektustawyjestzgodnyz

prawem Unii Europejskiej Nie podlega r6wnie2 notyfikacj\' zgodne z

trybem przewidzianym w przepisaoh dotycz4cych sposobu

funkoionowania krajowego systemu notyfrkacji norm i akt6w prawnych'

5 .

6.



Warszawa, 4 marca 2011 r. 
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Pan 
Grzegorz Schetyna 
Marszałek Sejmu  
Rzeczypospolitej Polskiej 

 
 

 
Opinia prawna 

w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej poselskiego projektu 
ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami (przedstawiciel 
wnioskodawców: poseł Wojciech Wilk) 

 
Na podstawie art. 34 ust. 9 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 

1992 roku – Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski z 2009 r. Nr 5, poz. 
47, ze zmianami) sporządza się następującą opinię: 

 
 
1. Przedmiot projektu ustawy 
Projekt przewiduje zmianę art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 

r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, ze 
zmianami). Zmiana dotyczy nałożenia na ministra właściwego do spraw Skarbu 
Państwa obowiązku gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład 
zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, przeznaczonymi na potrzeby statutowe 
Prokuratury Generalnej. 

Proponowana ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia. 

 
2. Stan prawa Unii Europejskiej w materii objętej projektem ustawy  
Ze względu na przedmiot projektu należy wskazać art. 345 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Przepis ten stanowi, że Traktaty nie 
przesądzają w niczym zasad prawa własności w państwach członkowskich.  

 
3. Analiza przepisów projektu pod kątem ustalonego stanu prawa 

Unii Europejskiej 
Prawo Unii Europejskiej nie reguluje kwestii zawartych w przepisach 

opiniowanego projektu. 
 



4. Konkluzja 
Przedmiot projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce 

nieruchomościami nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 
 

 
Dyrektor Biura Analiz Sejmowych 
 
 
Michał Królikowski 
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Warszawa, 4 marca 2011 r. 
BAS-WAPEiM-504/11 

TRYB PILNY 
 

 
Pan 
Grzegorz Schetyna 
Marszałek Sejmu  
Rzeczypospolitej Polskiej 

 
 

Opinia prawna 
w sprawie stwierdzenia – w trybie art. 95a ust. 3 Regulaminu Sejmu – czy 
poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami 
(przedstawiciel wnioskodawców: poseł Wojciech Wilk) jest projektem 
ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej  

 
 
Projekt przewiduje zmianę art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 

r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, ze 
zmianami). Zmiana dotyczy nałożenia na ministra właściwego do spraw Skarbu 
Państwa obowiązku gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład 
zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, przeznaczonymi na potrzeby statutowe 
Prokuratury Generalnej. 

Przedmiot projektu ustawy nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 
Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami nie 

jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej. 
 
Dyrektor Biura Analiz Sejmowych 
 
 
Michał Królikowski 
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