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Art. 33. W ustawie z dnia 31 lipca 1981
wynagradzaniu osób zajmujących kierownicze stanowiska
państwowe (Dz. U. Nr 20, poz. 101 i z 1982 r. Nr 31,
poz. 214) wart. 2 w pkt 1 na końcu dodaje Ilęwyrazy
"oraz prezesa i wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego,".
Art. 34. 1. Do pierwszego składu Trybunału Konatytucy j r.ego Sejm wybiera połowę tego składu na okres
czterech lat, po.łowę zaś na okres ośmiu lat.
2. Wyboru pierwszęgo składu Trybunału Sejm dolonuje nie póżniej niż przed dniem 1 grudnia 1985 r.I
kadencja członków tego składu biegnie od dl1ia 1 grudO ' 1985 r.
3. Prezesowi Trybunału Konstytucyjnego wybranemu
w trybi.e określonym w ust. 2 pow.ierzlł· i1. w : okresie
. . dnia I grudnia 1985 r. qynnośd Iwiąziłtle .• organj.-cj, Trybunału KonstytuC)' jneqo.

4. 'Wydatki związane l , organizacją i funkcj<>n.owa. niem Trybunału w okresie do Cińia 3t grudDia 1985 r.
pokrywane są z budżetu centr-alnego, w części dotycząceJ
Kancelarii Sejmu.
Art. 35. t. Przepi5y ustawy, l zastrzeżeniem ust. l,
stosuje się do aktów ustawodawczych i innych aktów
normatywnych ogłoszonych, zatwierdzonych ~dź ustanowionych po dniu jej wejścia w życie.
2. W stosunku do aktów wymienionych wart. 1.
wydanych przed dniem wejścia w życie niniejsze j u~ta
wy, może być wszczęte postępowanie przed Trybunałem
Konstytucyjnym, jeżeli zostały ogłoszone. a gdy chodzi
o dekrety - zatwierdzone, bądź uzyskały moc obowi,zującą po dniu wejścia w życie 'ustawy z dnia ' 26 marca 1982 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej
Ludowej (Dz. U. Nr 11, poz; 83}. do aktów tych art. 4
ust. 1 stosuje się odpowiednio.
3. Termin okreŚlony wart. 21 biegnie w stosunku
do aktów, o których mowa w ust. 2, ; od dnia wejści'a
w życie niniejszej ustawy.
Art. Jti. Ustawa wchodzi w życie z dniem I stycznia 1986 r., z tym że przepisy art. 32 i 34 wchodzą w ży
de z dniem ogłoszenia.
Przewodnicz",cy Rady ' Państwa: H. Jabłoński
Sekretarz Rady Państwa: J. 'zYJPClnek
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1 terenowych organów , .dminig~r.cji paMtwowej,.
2. Z~y rtDSP~iHOWitniiil 'FliI)t,iilłlli . "r~~Jl~ . w,
. 2. Il.kroć W ustawie jest , 1DO~ • . ' . ra.dad1 ~r~o:_ _itwi\'!. nie Qb@jmująqruntów zabu~a.w~n.y~b. wchod'lą: 'wych lub teJ:enowych or,aiłach ~E!1'fI;i1Iistracjip.ńst,!,owel
C'.ych w sjrłacl gospodarstw rol.y,ch., . otf<~ ' 1wiąz.~nychbez bliższego określenia;rozpmie się prŻ~1 ,to r~y ..top,• piłństwowym 90spodarlltwem 1.$,IlYlll i połotąnych tlił; ni.a : podstawowego lub organy o właściwo6d . l'Zcle~l~eJ
. ~szarach p rzeznaczonych w pla~a.ch ~agol,pod.aro.wania
do spra.w gospodarki gruntami i . wywłaszcz~Dla . nierucho~21Mtrzennego wyłącznie na cel.. ' gospodarki
rolńe}
mości stopnia podstawowego.
l leśnej.
Art. 4. 1. Grunty państwowe niezbędne do ,rowaAn. l. t. Gospodarka gruntami polega na, działa- dzenia działalności gospodafczej lub wykonywani& In.Iu mającym na celu zgodne z planem. zagospodarowania
nych zadań ustawowych albo statutowych I~ oddawane'
.,.f zestrzennego racjona.l n. wykorzystanie gruatów " Z za~
odpłatnie ~
chowanittm prz~pi.sów o <;>chronie t kształtowaniu środo] ) państwowym jednostkom organizacyjny,m w Hrrąd,
wiska . oraz Q ochronie g~nn:tów rolnych i leśnych.
2) organizacjom ' społecznym w użytkowanie.
W szczególności g,ospodarka gruntami pole~a , na :
2. Grunty pań:stwowe- niezbędne ' na cele obronnoscl
t) tworzeniu zasobó~· gnmtów , państwowyc)a. · DIł Cele .' 1 bezpieczenstwa Państwa: są oddawaąe.. "" , zar.ząd nłeod
zabudowy miast i wsi, zwanydt d~lej ,,~asobami. płatnie. chyba że nabycie gruntu następuje 'W drodze wygruntów",
'.
właszczenia.
.
2i udostępni/luiu gruntów pitńltwowych państwowJt.
3. Grunty państwowe są oddawane 1* użytkowani.
jednostkom organizacyjnym. jednostkomgoipodłrk1
wieczyste:

.

o

.:..ln_le_n_n_i_k_U_Sł_lI_w_N_r_2_2_ _ _ _ _ _ _ _ _ _...,.-_ _ _--=2.:.SO=--_.....;,
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l) spółdzielniom mieszkaniowym.
2) osobom fizycznym oraz osobom prawnym nie wymienionym w ust. 1.
3) obcym przedstawicielstwom dyplomatycznym Illll
urzędom
k onsularnym oraz innym przedstawicielstwom zaqranicznym uprawnionym do działania w
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, jeż e li uprawn ienia do nabycia gruntów pallstwowych przysługują '
polskim przedstawiciel s twom dyplomatycznym lub
urzędom
konsularnym oraz inn ym przed~t owicie l
stwom w danym kraju,
4)

aęk byłego wł aściciela, ' pozostawiona w jego posiad an i u,
na wJrunkach okre ślonych w umowie dz'ierżawy.

Art. 10. 1. Własność działki przeznaczonej pod zaalbo za budowanej domem jednorodzinnym, domem mieszkalno-pensjonatowYlJ1 lub dome m' \.etniskowym
sta nowi prz~~ lmi o t wł as no ści osobistej.
b udowę

2. Przepis ust. · 1 s tosuje się do udzi al u we współ
gruntu zabudowa nego m a łym domem mieszkaln ym ,lub d omem wielomi eszkaniowym, w którym wyod·
r ęb ni ó no wł as noś ć poszczegp ln ych lokali .
własności

Ar.t. 11. 1. Two rzy s ię Fundusz Gospoda l ki Gruntami i Gospodarki Mieszkaniowej, zwan y dalej "Funduszem".
.

organizacjommiędzynorodowyl~

4. Wojewódzka raela nai'odowa może, na wniosek
gminnej rady n arodowej lub rad y narodowe j
miasta i gminy. uchw a lić, że na terenach Wie jsk ich tych
gmin bądź miast i gmin grunty państwowe mog ą być
sprzedawane sp ółdz i e lniom mi eszkaniowym dl a realizacji
ich zadań statutow ych oraz osobom fizyczn ym na ce le
zabud ow y okr eś l o nej wart". 23 ust. 1.

właściwej

2. Dochodami Funduszu są wpływy z tytulu ziHz ąd u,
użytkowania- wieczystego: sprzeda ży i dzierżawy nieruchomości . państwowych, udzi a łu w ·· kosztach
w yposazenia gruntów, w szc zególności w urządzemd komunalne,a t ,l k że inne wpływy z tytułu gospodarki gruntami oraz dotacje.
uż y tkowania ,

Art. 5. 1. W sprawach nie uregulowan ych w ustawie do zarządu gruntów przez p ań stwowe jednostki
organizacyjne stosuje sit; przepisy Kodeksu cywilnego
dotyczące własności ni eruc homości Pćllistwowych (a·r t. 34
l 128), a do uży t kowani a g runtów przez organizac je spo:
łeczne przepisy tego f(octeksu o użytkowaniu, z tym
:te do użytkownnia gluntąw p;Hlstwowych przez .rolnicze
Ipółdzielnie
produkcyjne mają · zastosowanie przepisy
rozdziału III działu II ty tułu 1lI księgi drugiej Kodeksu
cywilnego.

3. Środki

Funduszu przeinacza si ę na n tlbywd~i e
w celu tw orzen ia zasobów gruntów, wy posażenia gruntów w urządz en ia wymi enione w ust. 2
oraz na pokrycie kosztów o pracowań geodezyjnych
i studialno-projektowych oraz innych wydatków . związa
nych z budownictwem mieszkaniowym
go s p oclalJ ą

nierucł) o mo s ci

mieszkaniową·

4. Rada Ministrów, w d rodze rozpo rzą d zen ia, okre ś la
zasad y i tryb gromadzenia oraz wykorz ys t ywa nia srodków Funduszu.

.

2. Organizac!a mi spolecznymi w rozumieniu us taw y
organizacje polit yczne: związki zawodowe i organi zacje spółdzielcze. z wyjątkiem spółdzielni mieszkaniowych• .

lą

Art. 12. 1. Podział nieruchomości m oż e nastąpić,
jeżeli jest Zgodny z miejscowym planem zagespodarowa.
nia przestrzennego.

Art_ 6. Jeżeli grunty państwowe nie mogą być oddane w zarząd. użytkowanie lub w użytkowanie vlie. cz yste albo sprzed'a na, powinny być,
celu ich racjo.
n a lnego wykorzystania. oddane w dzierżawę.

2. Niez i'll eżnie od ustaleń miejscowego planu zagospodarowan ia przestrzennego podział nierc;ch omosci może
na s tąpić w celu:

w

!

Art. 7; Oddanie w zar ząd, użytkowanie, użytkowa
nie wieczyste, spr z ed aż i dzierzawa gruntu państwowego
po łożonego na obszarach:
l) ' portów morskich i morskich pasów nadbrzeżnych w ymaga porozumienia z właściwym tere nowym o rgane m admini stracji morskiej,
/
2) górniczych w ymaga porozumienia z w ła ś ciw y m
okręgowym ur zę d em górniczym.
3) złóż kopalin podlegających prawu górniczemu . dla
], tórych ni e (.tworzono obszar u qórniczego, oraz złóż
k opalin SL!rOWCÓw nie ' podlegających pr awu górniczemu - wym aga porozumierlia z terenowym organ em IIdministrac ji geo log icznej.
Art.

a.

1.

nie
administracji

Nieruchomości

org ilOy
jednostki

2. Rada na rod owa s topnia wojewódzkiego m oże
dla poszczególnych mi e jscowosCJ maksymalne
ceny nabywanych nieruchom oś ci przez organy' i jed:
nostki wymienione w ust. 1. uw zględniając zasady stosowane przy ustalani ~.ICefl nieruch('mości państwowych.
ustalać

3. Nieruchom ośc i nabyte przez państwow.e . jednostki
organ izacyjne w drodze umowy pozostają w ich zarządzie .
Art. 9. Nieruchom oś.ć. do czasu ' zagospodarowani'lI
w jakich LOstalti nabyta, powinna być, na wni4-

lld cel."

1) zniesieIlia

wspolwłćisności nieruchomości zab~d~wa

nej dwoma lub więcej domami jednorodzinnymi bądź'
małymi . domami mieszkalnymi albo domami mi eszkalnymi wraz z budynkami 'gospod"rczymi związa
nymi z indywidualnym gospodalstwem rolnym, jeze li
podział ten ma polegać na wydziel e niu poszczegolnym współwła ścicielom domów wraz z gruntem niezbędnym
do prawidłowego korz ys tania z tych
domów,
2) wydzielenia gruntu niezbędnego do prawidłowego
korzystania z do~u lub budynku wzni es ionego przez
samoistnego posiadacza w dobrej wierze,
3) wydziel e nia gruntu nabytego w drodze 2Iasied zen ia.

stanowiące ' własności

pailstwowej i inne
. państwowe
or~Janiżacyjne oraz jedn ostk i gospodarki uspołecznionej n abywają w drodze umow y. zawie Tanej na zasadach ogólnych.
państwowej

/.

i

3. Podział nieruchomości nast ę pu je na podstawie
dec yz ji terenowego organu administracji pahstw owe j, 'latwi er dz aj ącej p rojekt podzialu.
."
4. Przepis ust. . 3 nie dotyczy podział u . o któ ry m
orze ka sąd . Jeżeli dopuszczalno ść podzi1llu jest uzależ
niona od us talel' miejscoweg G planu zagospod1'ITowania
przestrzennego (ust. I), sąd zasięga w tej sprawie opinii
terenowego organu administracji państw owej. .
.

5. Grunty · wydzielone pod

budowę

ulic z .nieruchona wł asność Pa!1stwa
J: dniem, w którym decyzja luh orzecze nie o pod ziale
atały się oslilteczne lub prawomocne. za odszkodow'a niem
ustalonym według zasad obowi ązuj ących przy wywłasz
czaniu nieruchomo ści.
mości objętej podziałem przechodzą

.
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Zasoby gruntów.
Art. 13. 1. Zasoby gruntów na cele zabudowy miast
l wsi, w szczególnośCi przezp.aczone na realizację budownictwa mieszkaniowego oraz związanych z tym budownictwem budowli i urządzeń (obszary urbanizowane),
tworzone są na terenach przeznaczonych na t. cele w
miejscowych planach zagospodarowania przestrzenrlego.
2: Terenowe organy administracji paóstwowej tworz4
zasoby, o Mórych mowa w ust. L z gruntów stanowią~ych własnośĆ Państwa i z gruntów nabywanych w tymi
celu na własność Państwa oraz zarządzają tymi zasobami
do czasu oddania ich w zarząd lub użytkowanie albo
W użytkowanie wieczyste bądż sprzedaży.
Art. 14. Terenowe organy administracji państwowej
przygotowują dla utworzonych zasobów gruntów, przed
przystąpieniem do ich zabudowy,opracowania geodezyjne i projektowe oraz podziały nieruchomości, a także
wyposazaJą grunty w tiILądzenia komunalne,

-

(

Poz. 99

------------------------~
I ------~~-

użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej granicami gruntów, o których mowa wart. 16, mei prawo
zachowa~ - zależnie Ód przysługującego jej dotychczas
prawa do nieruchomości - własność lub użytkowanie
wieczyste jednej działki wy4zielonej z tej nieruchomosci,
a jeżeli okaże się to niemożliwe - otrzymać na wlasność lub w użytkowani. wieczyste taką działkę, wydzieloną z innych nieruchomojci objętych granicami skoncentrowanego budownictwa jednorod.zibllego.
.
2. Jeżeli podlegająca nabyciu nierucl'lOmość jest
przedmiotem. współwłasności lub współużytkowania wieczystego w częściach ułamkowych, prawo zachowania
(otrzymania) odrębnej działki przysługuje każdemu współ
uprawnionemu, z tym że powierzchnia wszystkich zachowanych (otrzymanych) działek nie może priekraczać
powierzchni ich nieruchomości objętej granicami skoncentrowanego budownictwa jednorodzinnego. Prawo zac howania (otrzymania) kilku działek osobom współuprawnio
nym nie ,przysługuje, jeżeli współwłasność lub współ
użytkowanie wieczyste powstało po zawiadomi·e niu d()tychczasowego właściciela lub użytkownika wieczystego
wszczęciu post~powania zmierzającego do określenia
granic skoncentrowanego budownictwa jednorodzinnego,
chyba że współwłasność powstała na skutekotw<1rcia
,spadku lub orzeczenia rozwodu współuprawnionych mał

o

Art. 15. 1. Rozglaniczenia nieruchomości nabywanych na rzecz ·Pallstwa dokonuje terenowy organ administracji państwowej .
1.. W razie sporu co do przebiegu linii granicznych,
Jeżeli stdnu prawnego nie możnd stwierdzić, przyjmuje
żonków .
się grauce według swnu okreslon~go w ewideJlcji grun3. Jeżeli liczba działek jest mniejsza od liczby
tów. Spor nie wstrzymuje czynności zwią.zanych z naby- . współuprawnionych, działki mogą zachować (otrzymać)
ciem nieruchomości, a osoby .zainteresowane mogą ,docho- osoby wskazane przez ' wszystkich współuprawnionychI
dzić w drodze sądowej wyłącznie odszkodowania .pienię!w razie sporu między współuprawnionymi. terenowy. organ
nego.
.
...administracji państwowej przyznaje dopuszczalną liczbę
Art. 16. 1. ,Rady narodowe określają granice grun- działek na współwłasność (współużytkowanie wieczyste)
tów, na których, stosownie do miejscowych planów za.- wszystkich współuprawnionych, a o rozdzieleniu tych .
gosp~darowan'i'a przestrzennego. w 'o kresie najbliższych
działek międży nich orzeka sąd na zasadach i w trybie
5 lat będzie . realizowane skoncentrowane budownictwo zniesienia współwłasności. ·
jednorodzinne. oraz ustalają,-)ctórez urządzeń kómunal4. Jeżeli .powierzchnia nieruchomości objętej graniny.c h mają być budowane na tych gruntach. a także ud·ział cami skoncentrowanego budownictwa jednorodzinne.g o
Panstwd w kosztach' ich budowy. Projekt uchwały rady jest mniejsza od . d;liałki uzyskanej na podstawie ust. \,
narodowej w tej sprawie podlega wyłoieniu do publicz- osoba otrzymująca własność lub użytkowanie wi.eczyste
nago wgl.ądu ną okreS' 21 dni. . Zainteresowani mogą zgła- tej działki jest obowiązana dopłacić różniCę wartości
azać w tym okresie uwagi i wnioski do wyłożonego
lub różnicę w opłacie należnej za użytkowanie wieczyste.
projektu. o podjęciu uchwały i sposobie załatwienia Wartość nieruchomości ustala się według Easad stosouwag i wnioSków terenowy organ administracji pań- wanych p'fZy wywłasżczaniu nieruchomości. Przepis teni
atwowej zawiadamia zainteresowanych na piśmie.
stosuje się również do jednej z, działek zachowywanych
2. 'Przez skoncentrowane budownictwo jednorodzinno (otrzymywanych) przez współwłaścicieli lub współużyt
rozumie się budowę na gruntach, o których mowa w
kownik6w wieczystych.
ust. ' l. w formie zorganizowanej przestIzennie co naj5. Zachowanie (otrzymanie) własności lub użytkowa
mniej lU domów Jednorodzinnych lub małych domównia wieczystego działek wymienionych w ust. I i 2 namieszka~nychaibo ' domów mieszkalnych wraz z budynstępuje, na wniosek osób zainteresowanych. na podstawie
[ami gospodarcz ymi zwią,zanymi z indywidualnym gospo- decyzji terenowego orgariu administracji państwowej.
da'Tstwem ·wlnVlll.
Wniosek powinien być zgłoszony w loku postępowania
3. l·erenowJ_ organ administr-acji państwowej może o nabycie własności lub uzytkowania wieczystego nieudzielic \ zezwolenia jednostkom 'geodezyjnym na wstęp ruchomości.
na nieruchom0sci. które mają b)yć objęte skoncentrowaArt. 18. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia,
nymbudowlJliCtwem jednorodzinnym, w celu dokonania określa szczegółowe zasady i tryb \,lstalania granic grunich podziału na działki.
tów przeznaczonych pod skoncentrow·a nebudownictwo
4. UchwaJa. o której mowa: w ust. l, oraz podział jednorodzinne, rozgraniczania i podziału tych gruntów
gruntu -na aziatki zgodnie z att. 12 ust. 3 stanoWi pod- na działki oraz podziału pozostałych nieruchomości. a takstaw'ę ' nabycia przez Państwo własności oraz użytkoważe może określać zasady ustalania wielkości działek.
nil! wieczystego objętych nią nieruchomości w drodze
Rozdzia~ 3
umów lub wywłaszczenIa. Nie podlegają, bez zgody
właścicieli (użytkowników wieczystych), nabyciu działki,
Oddawanie w użytkowanie wieczyste l, s.przerla:Ł
na których znajdu i ą się domy, o których mowa wart. 23
nieruchomości państwowych • .
usl. L oraz te,któ, e mają być w laki sposób zabudowane
Art. 19. Do gruntów .państwowych oddawanych w
na podstawie .p @s i a ~h nego pozwolenia bud,)\t/laIl:ego.
użytkowanie wieczyste stosuje się przepisy tytułu .Ii księArt. ·l·1• •t. ('soi,la fizyczna i będąca właścicielem lub
gi drugiej Kodeksu cywilne.g o.
.
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Art. 20. 1. Oddanie gruntu w lJżytkowilnie wieczyste i przeniesienie tego prawa w drodze umowy wymaga w pisu do księgi wieczystej.
2. Postancwienia umowy, okre ś lajllce sposób korzy5lania z gruntów przez u żytkown ika wieczyste go, podlegają uja wnieniu w księdze wieczyst.e j.
3. Zakładanie i prow adze niek sićtg wieczystych dla
oddanych w użytkowani e wieczyste regulują p rzepisy . o ksi!,gach wieczystych i hipotece.

nle:-uch o mości

Art. 21. Od da nie w użytkow ani e wi ecz yste gruntu
zabudowanego n as t ę puje z r ówno czes ną sprz edażą poł o 
żonych na tym gruncie budynków i innych urządz&ń:
Art. 22. 1. Spółdzielniom' mieszkaniowym oraz Innym os o b.om prawnym ni e będącym . państwowymi jednostkami organizacyjnymi i organizacjami społecznymi
mogą , być oddawane w użytkowanie wieczyste grunty
państwowe przeznaczone do realizacji ich zadali ustawowych lub statutowych or az służące do zaspokojenia ich
potrzeb.
2. W razie ustanowi enia użytkowania wieczystego
na gruncie zabudowanym, położone na 'ym ' gruncie budynki i' inne urządzenia mogą być w zależnoŚci o~
- Lc!d an ustawowych lub statutowych os4b wymienIonych
w ust. I - sprzedane lu b oddane w uiytkowanie wieczyste.
Art. 23. 1. Osobom fizycznym m o gą być Oddawane
'!II użytkowanie wieczyste:
1) działki pod budowę:
a) domów jednorodzinnych 1 małych domów mieszkalnych,
b) domów mieszkalno-pensjonatowych.
cJ domów mieszkalnych wraz z budynkami gospodarczymi zwiqzanymi :z ind ywidualnym gospodarstwem rolnym (budownictwo zagrodowe),
d) domów letniskowych,
• ) budynkÓw przeznaczonych na pomieszc.:z.enla do
prowad~enia działalności handlowej, usługowej
i innej działalności % a:akresu drobnej wytwórczości, .
. 2) działki pod budowę domów wlelomieszkaniowych.
3) działki aabudowane domamI i budynkami wymienlon ymi w pkt 1 i 2.
2. Działka pod budowę małego domu mieszkalnego
lub domu wielomieszkaniowego mo ż e być oddana w użyt
kowanie wieczyste na rz!=cz wszystkich osób, które mają
podllłĆ budowę domu.
Art. 24. 1. Lokale wmalyeh domach mieszkalnych
w domach wieI omieszkani owych są sprzedawane wraz
a udziałem we współużytkowaniu wieczystym gruntu.
2. Części domów, o których mowa w ust. 1, oraz
kme urządzenia, które nie IłuiII wY/l\cmie do utytku
właścicieli poszczególnych lokali, stanowił4 współwłas
ność właścic:lel1 lokali w częściach ułamkowych, odpl)wiadających stosunkowi powierzchni użytkowej lokalu
powierzchni użytkowej domu; w tym samym stosunku
określa się ułamkową częśĆ gruntu oddawanego we
współużytkowanie wieczyste.
3. Do czasu sprzed aty przez Panstwo wszystkich
lokali mieuczqeych aJ_ w domu wialomleszkauiowym
oprzebudowlto. polegajł4cej na powiększeniu iloścl lokali
decyduje terenowy organ administracji państwowej, w
takim wypadku organ ten mUenia ' odpowiednio wiełkość
udziałów, ~ których lilowa w ut. 2.

.'0
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4. Sprzedaż lokalu zajmowanego .przez n a jemcę w
domu wielomieszkaniowym może n as tąpić t ylko na rzecz
tego n ajemcy lub wskazanej przez niego osóby bliskiej
atale z nim zamieszkującej.
5. Uprawnienie do/ wskazania osoby bliskiej ni.
przysłuCjuje najemcy zajmującemu
lokal n il Po(';-t il wie
przepi sów o zakwaterowaniu Sil Zbrojnych.
6. Rady na-rodowe mogą określać zasady prze;:nacz anla do sprzedaży lokali w domach wielomieszk aniowych.
7. Rada Ministrów, w drodze rozporządz enia , określa.
jakie domy jednorodzinne, lokale w małych domach
mieszkalnych i w domach wielomieszkaniowych mogla
być sprzedawane, pomimo iż ich powierzchnia I ik~ć
izb przekracza normy przewidziane dla t vch domów
l loka li vi odrębnych przepisach.
'
Art. 25. Na rzecz osoby fizycznej może być także
oddany w użytkowanie wieczyste grunt zabud owany budynkiem nie wymienionym wart. 23 ust. 1, jeże li budynek ten jest obiektem zabytkowym wymaga jącym odbudowy lub remontu. Nabywca jest obowiązany do oc!blldo- '
wy lub remontu obiektu w term inie okreslo:\ym w
WIlowie i utrzymania go w n a le ż ytym stanie .

w

Art. 26. 1. Osoba fi zyczn ,l może n abyć od·iJa:is twa ·
wieczyste na celę mieszkalne ty lko jednll

użytkowanie

nieruchomość.

2. Osoba fizyczna, ni e zależnie od na byci a nieruchona cele mieszkalne stosownie do liSt. L ' może
Dabyć od Państwa działkę zabudowaną budynkiem przemaczonym na pomieszczenia .do wykonyw ania działal
ności handlowej, usługowej i innej działalności z zakresu
drobnej wytwórczości, na pracownię do lHowddzenia
działalności twórczej lub działkę zabudow aną domem
letniskow ym albo nabyć jedną dzi a łkę pod tego rodzaju
..budowę·
3. Rozwiązanie umowy Q oddanie nieruchomo ś ci w
utytkowanie wieczy.te stwarza możliwóść na bycia od
Państwa innej nieruchomości .
mości

fizycznej, \która przeniosła n.
albo utraciła tę wlas' ność na skutek wyWłlllzczenia, przysłuyuje pierwszenstw~
nabycia od Państwa przeznaczonej do oddania w użytko
wanie wieczyste działki pod budowę domów lub budynkÓw wymienionych wart. 23 ust. 1.
2. l'ierwsze llstwo, ' o k tórym mowa w ust. 1, dotyczy
A.abycia tylko jednej dzi ałki.
Art. 13•. 1. O.obie

Państwo

własność

nieruchomości

Nieruchomość nabyta od Pdl\ stwa plZeZ
nie może być zbyta przed upł y wem 5 lat
od dnia zawarcia umowy o oddanie gruntu w użytko 
.wanie wieczyste. Zakaz zbycia dotyczy także następców
prawnych nabywcy I jest liczony od dnia zawarcia umowy z terenowym organem administracji państwowej.
, 2. W wypadkach uzasadnionych szczególną sytuacj,
_*ytkownlka wieczystego terenowy organ administracji
państwowej moze udzielić zezwolenia na zbycie nabytej
od Państwa nieruchomoŚci przed upływem okresu ustaloneyo w ust. 1. Zezwoleni. może być ud~ielone pod warunkiem spłacenia całej ceny sprzedaży poł01onych n.
gruncie budynków I innych urządzeń bez uwzględnienia
przyznanych ulg. Wniesione nil Fundusz opi aty za użyt
kowanle wieczyste ni. podle g ają zwrotowi.

Art. 28. I.

"obę fizyczną

Art. 29. 1. Osoby · fizyczne, które nabył y od Pań
pod budowę domów lub budynków wymieaionych wart. 23 ust. t. powinny
zabudow ćlC w tprmi... 5 'lat. Rozpoczęcie budowy, ia które \lważaslę wyko.twadzl'ałki

je

-
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nanie laW tundamentowych, powinno nastąpić w ciągu
21at, a jej zakollczenie, za które uważa się zawiadomienie o oddaniu domu lub budynku do użytku - wciągu
nAstępnych 3 lat; terminy te biegną od dnia oddania
gruntu w użytkowanie wieczy!'te.
2. Terminy wskazane w ust. 1 podlegają na wniosek

-
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2. Organ, o którym mowa w ust. 1, może upoważnić
bank do zawierania umów o oudanie gruntu
w użytkowanie wieczyste . lub umów sprzedaży nieruchomości państwowych. oraz dokonywania czynności zwiqza- '
nych z zawieraniem tych umów.
właściwy

Art. 36. 1. Rilda Ministrów, w drodze rozporządze
użytkownika ~ieczystego przedłużeniu, jeżeli opóżńienie nia', określa szczegółowe zasady i tryb oddawania w
w rozpoczęciu lub zakończeniu budow y jest następstwem
użytkownnie wieczyste gruntów
oraz sprzedaży niemokoliczności niezależnych od u±ytltownika ! wieczystego.
mości państwGwych, sposób zapłaty za grunty pod bu3. Terminy określone w u;tępach poprzedzających downictwo mieszkaniowe, zasady . ustalania wysokości wiążą
również . nast ę pców
pr~wnych
osoby, o której . 'kosztÓw eksploatacji i remontów obciążających ' wlaści
mowa w ust. 1.
cieli lokali w domach wielomieszk,miowyth stanowiątyc.h
odrębne nieruchomości oraz sposób zarządzania tymi doArt. 30. 1. Użytkowanie wieczyste wygasa z upły.
mami i zasady rożliczeń w razie przebudowy części domu
wem okresu ustnI onego w 'umowie albo przez rozwiązanie
na cele mieszkalne,
.
umowy przed ufJlywe m tego okresu.
Minister
Sprawiedliwości
w porozumieniu z Mi2.
2. Terenowy ofgan administfćlCji pi.tnstwowej moze
'
n
istrem
Finansów,
w
drodze
rozporządzenia,
ustala ulgowe
wydać decyzję o rozwiązaniu. umowy i zarząd.zić odebrastawki
opłat za czynności notaria1ne 1 sądowe dokonynie gruntów stosownie do art. 240 K€ldeksu cywilnego.
wane vi związku z odda,~ aniem gruntów w użytkowanie
3. Rozwi ąza nie umowy o -oddanie gruntu w użytko
wieczyste J sprzedażą ni e ruchomości pa~stwowych.
wanie wieczyste i zorząclzenie odebl ania gruntu może
Art. 37. Pq;episów niniejszego rozdziału nie st.osuje
nastąpić również w razie meutrzymywania w należytym
się do sprzedaż)' działek zabudQwanych d o:narili mieszlitanie budynków i urz ąd zeń oddan ych w użytkowanie
kalnymi wraz z budynkami gospodarczymi " wiązanymi
wieczyste łącznie z g r untem.
-:;
4. Prawo uż~tkowania wieczystego może być wy- z indywidualnym qospodarstwem rolnym, ja!, również
działek przeznaczon r- h pod taką zabudowę, jeLeli sprzewłaszczone.
daż następuje łączni . ' z gruntami rolnymi wchodzącymi
Art. 31. 1. Jeżeli decyzja o oddaniu gruntu w użyt
w skład gospodarstw d ,rolnego; w tym wypadku stosuje
kowanie wieczyste nie stełnowi inaczej, nieruchomość
się przepisy .o ' sprzed " ży państwowych nieruchomości
jest wolna od wszelkich długów i ciężarów. Decyzja ta
rolqych, z , tym że cenę d~iałki budowlanej i jej c7ęścl
nie może znieść służebności niezbędnej do korzystanIa
składowych ustala aię na podstawie przepisów rozdziału 5.
K gruntu, 'z którym służebność jest związana.
2. Usoby, którym przyslLlgiwały ograniczone prawa
R o zdział 4
rzeczowe na nieruchomości, mugą w terminie roku, licząc
od dnia zawiadomienia ich o zawarciu umowy o oddanie
Zarząd oraz użytkowanie nieruchomoścI państwowych.
gruntu w użytkowanie wieczyste, zgłosić terenowemu
organowi administracji panstwowej rosżczenia o odszkoArt. 38. 1. Państwowe jednostki organi:t,acy jne zadowanie wedłlig zasad właściwych dla wywłaszczania
rządzają wydzielonymi im i nilbytymi yruntami. wraz
nieruchomośd .
z położonymi na nich bud ynkami i urządzeniami' związa
3. Kwotę przypadającą .do zapłaty dwu lub więcej
nymi trwale z gruntami, stnnowiącymi , część mienia · ogól.
/"
.
osobom składa SIę - w braku zgody na proponowany nonarodowego.
ap'o sób wypłaty - do depozytu sądowego w celu podzia2. Państwowe . jednostki
organizacyjne
uZy'sk~ją
ł1.1 jej między osoby uprawnione .
grunty państwowe w zarząd na podstawie decyzji tere- / ,
4. Wykreślenie z ksiąg wieczystych długów i cięża
nowego organu administracji pal\'s twowej albo na' pod" ,
rów, o których mowa
ust I,. następuje na wniosek
stawie zawartej, za zezwoleniem tego organu. umowy
nabywcy lub właściwego terenowe9Jł, organu administrao przekazaniu nieruchomości mi ę dzy państwowymi jedcji państwowej.
nostkami . organizacyjnymi bądż umowy o nabyciu .nieruchomości.
Art. 32. Przepisy art. 22-29 i 31 stosuje się odpow:iednio do gruntów sprzedawanych przez Pal·l<;lwo.
3. Państwowe je~nostki organizacyjne koriystaj"
Art. 33. W razie ' niewykonania obowiązków okres- · z . zarządzanej nieruchomości zgQdnie z wymaganiami
prawidłowej gospodarki. W tym zakresie mogą -zgodnie
lonych wart. 25 lub niedotrzymania terminów określo 
z przepisami szczególn ymi dokon y wać zmian dotychczanych wart. 29 ust. 1 i nieprzedłużenia ich, terenowy
sowej zabudowy oraz wznosić n{)\ve budowle.
orgAn' administracji pa listwowej może żądać, aby właś
Ciciel przeniósł własno ś ć nabytej działki ' na rzecz Pań
Art. 39. 1. Prawo użytkowania powstaje na podstastwa za odpowiednim wynagrodzeniem, nie wyższym
wpe decyzji terenowego organu administracji państwowej.
jednak, niż wyniosłoby odszkoclo\vanie z tvtułu w y własz
2. U żyt k n wćlllie gruntu pllr1stwowego przezorgani- .
czenia Jej nieruchomo ś ci .
Z':1cjq społeczT\ą polega na korz ystaniu z nieruchomo ści
Art. 34. Przepisy' iirt. 29 i 33 stosuje się odpowiedw za kresie i na warunk f! ch określonYQh w decyzji o 'od nio do właścicieli i użytkowników wieczystych cizia łek,
daniu gmntu w · Llz ytkowanie .
. 0 których mowa wart. 17.
Art. 40. 'vV decyzji lub \lmowie, o których mowa ,
Art. 35. 1. Zawarcie umowy o. oddanie gruntu w
wart. 38 i 39, określa się położenie nier\1chOl:lO~ci, jeJ
u!żytkowanle wieczyste lub urnowy sprzedazy. nieruchopowie rzchn ię i CI ranice, wa r un ki oraz ok res za rządu l,ub
moścj państwowej
poprzedza wydanie przez terenowy
użytkowania, który me ż. p. być nie oznaczony lub oznaczoorgan administracji panstwowej decyzji określającej
ny na- 'c zas nie dłuższy iedn a k niż 'o l'lt. W decy:t.ii
i>sobę nabywcy oraz przedmiot zbycia.
może być określony sp osób korzystania z nierucholl10Ści.

,
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Art. 41. 1. Wygaśnięcie prawa użytkowania nastę
puje z upływem okresu. na który zostało ustanowione,
a w razie jego ustanowienia na okres nie oznaczony W terminie ustalonym w decyzji, o wygaśnięciu prawa
vżytkowani-a • . umożliwiającym zlikwidowanie działalności
użytkownika na tej ,nieruchomości.

ni. zagospodarowania p: :7estrzennego dla lycQ gruntów,
ich położenia i stopnia wyposażenia w urządzenia komunalne.

- 2. Terenowy organ administracji państwowej może
orzec_ o wygaśnięciu prawa użytkowania ustanowionego
na okres nie oznaczony lub przed upływem okresu. na
który zostało ustanowione:

3. Ceny ustalone po raz pierwszy na podstaWie prze. pisów niniejszej ustawy, w wypadku konieczności ich podwyższenia dla osób , fizycznych i spółdzielni mieszkaniowych, nie mogą przekraczać trzykrotnej wysokości cen
, dotychczasowych.

razi e stwierdzenia, że użytkowana nieruchomość
jest w całośCi lub w części zbędna użytkownikowi
bądź jest wykorzystywana niezgodnie z jej przeznaczeniem.
2) je żeli sposób korzystania z nieruchomości pogarsza
stan środowiska w stopniu zagrażającym życiu. zdrowiu lub mieniu,
3) jezeli w planie - zagospodarowania przestrzennego
zajdą takie zmi any , któ ie . nie pozwolą na dalsze
uz ytkowanie ni erucho mo ści lub jej części w dotychczasowy sposób, a użytkownik niewyraz.ił zgody na
zmianę sposobu uzytkowania.

2. Ceny
a~tualizowane

1) w

3.

Przepisy ust. 1 i 2 stosuje

się

Art. 45. 1. Terenowy organ administracji
wej. w drodze decyzji. ustćl.la cenę:

.

1) gruntu -

1) reso.rtu obrony narodowej

Ar:ł.

3. W razie sprzedaży qruntów w trybie art. 4 ust. 4
terenowy . organ administracji państwowej stosuje ceny
ustalone zgodnie z ust. 1 pkt 1. .

~

Art. 46. 1. Rada Ministrów. w drodze rozporządze
nia. po zasięgnięciu · opinii właściwych komisji. sejmowych; określa ·zasadyi tryb .ustalania opłat z tytułu
użytkowania wieczystego. zarządu i użytkowania g'runtów. zasady stosowania obniżki opłat za użytkowanie
WiE!(:zystegruńtów nabytych lub nabywanych pod budownictwo mieszkaniowe oraz zasady ustalania podwyższo
'nych opłat za zarząd i użytkowanie gruntów przeznaczonych do realizacji . określon ych kategorii inwestycji.
-"

42. t. Pallstwowa

jednostka organizac yj na zaoraz użytkownik są ob owią
zani zg!osić terenowemu organowi administracji ptlMtwowej wniosek o przejęcie przez ten organ całości 'luh części
nieruchomości. które stały si.ę dla nich zbędne.
nieruchomością

Art. 43. Rada Ministrów, w dradze rozporządzenia,
określa szczegółowe zasady i tryb oddawania w zdrząd
oraz użytkowanie nieruchomości państwowych. przekazywania tych nieruchomoś ci międzypailstwowymi jednostkami organizacyjnymi i dokonywania rozliczeń z tego
tytułu .

Rozdział

Ustalanie cen

.5

nieruchomości państwowych,

opllt z

tytułu

użytkowania wieczystego, zarządu l użytkowania

oraz innych opiat.
Art. 44. 1. Rada narodowa stopnia wojewódzkiego
dla poszczególnych miejscowości ' szczegółowe
':wsadyuStalania cen gruntów nie zabudowanych i zna.j-.
dujących się pod zabudową, przy uwzględnieniu kosztów
ich nabycia oraz poziomu kosztów utrzymania ludności,
a także akt ua lnIe kształtujących s i ę W:' obrocie gruntami
~en!dokona nrch , nakłagów. funkcji wyznaczonej w plai-4
określa

właściwą

2. Budynki oraz inne cz ęści składowe nieruchomości
przezna<:zone do rozbiórki lub likwidacji. znajdujące się
-na gruntach przezndczonych pod spółdzielcze budownictwo mieszkaniowe, sprz~daje się spółdzielniom mieszkaniowy m za cenę odpOWIadającą wartości materiałów porozbiórkowych. pomniejszoną o- koszt r<,zbiórki lub likwidacji.

jed-

2. Przedsiębiorstwa państwowe. objęte przepisami
ustawy z dnia 25 wrze ś nia 1981 r. o przedsiębiorstwach
państwowych (Dz. U. Nr 24, poz, 122, z 1982 r. Nr ~,
poz. 289, z 1983 r. Nr 36, poz. 165 iNr 39. poz. 176
ordZ z 1984 c. Nr 45, poz. 242), 'zbywają zbędne im grunty
. na zasadach określonych w niniejszej ustawie.

państwo

domu i innych budynków oraz lokalu
i urządzeń - według kosztów ich odtworzenia, 'pomniejszonych o stopień zużycia.

'wymaga zgody Ministra
Administracji i Gospod arki Przestr.zennej. : wydanej
w porowmieniu z Ministrell,l Obrony Narodowej,
2) resortu sprll,.! wewnętrzn )rch - wymaga zgody Ministra Ac!mir' ;stracji i Gospodarki Przestrzennej. wydanej w [:Jfozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrz
nych.
rząclZćl ją Cd

zasad określonych przez
stopnia wojewódzkiego,

był

2) sprzedaży

odpowiednio do

zalZądu przysług~jącego

według

radą narodową

zarządu .

4. Dec yzja o odebraniu
nostkom organizacyjnym:

ustalane na . podstawie ust.
mogll
w okresach nie krótszyc;h niż S , lat.

,

2. Wysokość opłaty rocznej za użytkowanie wieczyst.gruntu przeznaczonego pod budownictwo, mieszkaniowe oraz gruntu zabudowanego domami i budynkami
wymienionymi wart. 23 ust. 1 pkt 1 lit. a). cJ oraz pkt 2
I 3.% wyjątkiem określonych w pkt tliŁ. b). dl, e). nie
może
przekraczać , 1%
ceny ustalanej na podstawie
art. 44 .

3. Przepis ust. 2 stosuje
niowych i osób fizycznych.

się

do

spółdzielni

mieszka-

Art. 47. 1. Terenowv organ administracji państwo
wej ustala opłaty za · ~żytkowanie wieczyste, zarząd
i użytkowanie w formie opłat rocznych. z tym że pierw. sza opłata powinna wynosić ich wielokrotność. W razie
zmiany wartości nieruchomości na podstawie art .. 44. · terenowy organ administracji państwowej ustala opłaty · stosownie do tych cen.
2. Terenowy organ administracji państwowej może
opłaty za zarząd 'lub użytkowanie
gruntów przeznaczonych do realizacji określonych .kategorłi inwestycji.
ustalaĆ podw.yższone

3. Emeryci t renciści. których wyłącznym źródłem
utrzymania jest emerytura lub renta, korzystają, jeŻ'eli
sq użytkownikami wieczystymi. z 5Cfł!o <>.ł?niżki w opłatach . .
4. Rada Ministrow. w dx:odze rozporządzenia. określa
zasady f tryb stosowania obniżki. o której mowa w ust. 3.
w odniesieniu do członk6w spółchielni mieszkani0wych.

"

,
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Art. 48. 1. Właściciele
gruntów
są
obowiązani
uczestniczyć w kosztach budowy urządzeń komunalnych,
energetycznych i gazowych odpowiednio do wzrostu wartości ' nieruchomości powstałego na skutek wybudowania
tych urządzeń (opłaty adittcenckie).
2. Przepis ust. l stosuje

się

odpowiednio do

użytkow

nikó,w wieczystych, którzy korzysJają z działki bez ?bouiszczania opłat za użytkowanię wieczyste lub
wnieśli jednorazową opłatę za cały okres użytkowania
wieczystego.

wiązku

3. Na poczet opłat, o których mowa w ust. 1. zalicza
się wartość świadczeń wniesionych
czynie społecznym
na rzecz realizacji określonego urządzenia.

w

\,-

4. Rada Min'istrów. w drodze

rozporządzenia. określa

szczegółowe

zasady ustalania wysokości udziału w kosztach wymienionych w ust 1. sposób ich j)okrywania
oraz zasady stosowania obniżek.
.
Art. 49. 1. .Jeżeli z planu zagospodarowania przestrzennego. umowy lub decyzji administracyjnej wynika
obowiązek zabudowy gruntu w określonym terminie bądź
też obowiązek innego zagospodarowania gruntu. po bezskutecznym , upł y wie takiego- terminu terenowy organ
administracji państwowej może wprowtld7-ić opłaty roczne
7a nie wykorzystywanie gruntu zgodnie z przeznaczeniem,
niezależnie od opłat wynikających z przepisów o ochronie
gruntów rolnych i le';nych.
2. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia.
zasady i tryb ustalania opłat. o których mowa w

Rozdział

określa

liSt.

.1.

może

być

wywłaszczona.

jeżeli

l) obronności i bezpieczeństwa Państwa,
2) uspełecznionego budownictwa mieszkaniowego,

31 skondmtrowanego bl:ldownictwll jednorodzinnego.
' .) użyteczności publicznej,
5) utworzenia stref ochronnych.
6) . wykonania innych szczególnie ważnych zadań pań
stw'owych" określonych w planach społeczno-gospo
darczych.

, 2. Wywłaszczeni~ nie może nastąpić na cele pr0duk<;ji rolniczej, z wyjątkiem gruntów przeznaczonych nil
cele budowy domów i budynków wymienionych wart. 23
ust. 1 pkt l lit. c).
.
3. \Vywlaszczeniem może być objęta cała nierucholub jej CZf;Ś Ć.
(
4. W wypadku gdy na cele. o których mowa w
ust. 1. jest niezbędna część nieruchomości. na żądanie
właściciela wywłaszczeniem obejmuje się całą nieruchom9ść. jeżeli w ' wyniku wywłaszczenia pozostała część
nieruchomości nie nadawałaby się do racjonalnego wykol'Zystania na dotychCzasowe cele.
mość

5. Nieruchomość wywłaszczona nie może być użyta
na 'inny cel niż cel uzasadniający wywłaszczenie. chyba
ie ,nie mogła być zwrócona w trybie określonym wart. 74
braku zgody poprzedniegowlaściciela albo jego następ
cy prawnego.

x

Art. 51. 1. O

wywłaszczeniu

danill'nieruchorności

orzeka terenowy organ admini<;tracji paI'lstwowej
po przeprowadzeniu rozprawy.
2. W

postępowaniu

wywłaszczeniowym

i odszkodowaniu, nazamiennej oraz o zwrocieriierucho-

nie stosuje

się przepisów' o ugodzie administrćlcyjnej.

Art. 52. Wszczęcie postępowania wywldszczeniowego może nastąpić z urzędu lub na wniosek zainteresowanego organu administl acji pilllstwowej, innej pań ~ two'
wej jednostki organizdcyjnej lub jednostki gosp'Jdarki
us polecznione j.
Art. 53. 1. Wywłaszczenie może nastąpić na rzecz
Pa11stwa na cele i według zasild określonych w ustawie
tylko wówczas. gdy nieruchomość nie może być ndbyta
w drodze umowy.
państwoweJ

2. Terenowy organ administracji

może

przystąpić

do dalszych czynności związanych z wywłasz
czeniem po bezskutecznym upływie terminu. jaki orgdn
-len wyznaczy zainteresowanemu na piśmie do zawarcia
urnowy.
Art. 54. 1. \Vniosek

o

'wywłaszczenie

powinien

określać:

1-) nieruchorność z oznaczeniem księ9i wieczys tej lub
zbioru dokumentów, jeżeli dla nieruchomości jest
prowadzona księga wieczysta lub zbiór dokumentów.
.

I

2)

cel wywłaszczenia. " z uzasadnieniem konieczności nabycia nieruchOl~ości na ten cel,

3)

powierzchnię nieruchomości, a jeżelI wywłaszczeniem
ma bv'ć objęta część nieruchomości- powierzchnię
zar6" , no części, jak i całości.

~) dotychczasowy sposób korzystania
j opis jej części składowych.

6

Wywłaszczanie nieruchomoŚCI.

Art. 50. 1. Nieruchomość
jest niezbędna na cele:

mości

z ' nieruchomości

5) lokale. jakie ' powinny być dostarczone osobom. które
korzystają dotychczas z budynków i lokali przewidzianych do wywłaszczenia! oraz sposób. VI jaki lokale zamienne będą dostarczone.
6) osobę właściciela lub posiadacza,
.jeżeli nie jeśt nim właściciel.

nieruchomości.

rokowań prowadzonych
odstąpienie Qieruchomości. a

wnioskodawcę

7) wyniki

o

ności

uniemożliwiające

przez
także

inne okOliczzawarcie ufi\owy.

2. Do wniosku należy dołączyć:

1)

decyzję

o ustaleniu lokalizacji inwestycji.

2) mapę

obszaru wywlaszczane90 ze wskazaniem powierzchni , i oznaczeniem granic nieruchomośCi lub
ich części wchodzących w skład' tego obszaru; jeżeli
wnioskiem o wywłaszczenie jest objęta. część nieruchomości o powierzchni przekraczającej 500/0 powierzchni calej nieruchomości. należy na mapie wykazać pozostałą część nieruchomości.

3) poświadczony odpis z księgi wieczystej. stwierdzają
cy prawo własności nieruchomości oraz istniejące
na nieruchomości obciażenia albo. ieżeli nieruchomość nie ma urządzonej księgi wiec~yste'j, poświad
czony odpis dokumentu ze zbioru dokumentów,
' stwierdzający prawo własności nieruchomości
oraz
istniejące obciążenia. lub
4) zaświadczenie właściwe90 pań~twowego biura notarialnego stwierdzającego. że nier'uc,homo':ic nie ma
urządzonej księgi wieczystej i nie jest dla niej prowadzony' zbiór dokumentów, oraz wyciąg z ewidencji
_ gruntów i budynków stwierdza jący, w czyim posiaddniu znajduje się nierllchumość.

-,. .

~

~nnłk Ust~w Nr 21
--~--------------------

------------------------------------ Pos. I i

256 -"

przeciętnych

. < Al't. " . . 1. Orgcsn orzekający o wywłaszczeniu skła
Cia we właściwym państwowym biurze notarialnym wnio..k. o dokonanie ·w księdze wieczystej wpisu o wszczęciu
postępowania wywlasżczeniowego hlb, jeżetI nieru~ho
IJlOŚC ni e ma urządzonej księgi wieczystp.j do istniejtlcego zhioru dokumentów "odpis zawiadomienia o wszczę
c:łu postępowania. .

/

kosztów wzniesieaf. domu jednorodzinnego.
ustalonych w trybie określonym w aft. 64. _ tym że ohu
spłaty odszkodowania nie może przekraczał 10 lat. Plerwsza rata jest płatna w ciągu, 3~ dni. · licz,c od dnia. w
którym decyzja o odszkodowaniu stała się · ostateczna.
3. Odszkodowanie wypłaca siCi jednorllZowo. jeieU
ma być użyte na budowEl domu lub budynku określonych
wart. 23 ust. 1 albo na nabyci. wymienionych w tym
przepisie nieruchomości lub gruntu w celu prowad.-nia
produkcji rolniczej.

2. Zmiany stanu prawnego nieruchomości, dokonane
po wni esieniu do ksi(;gi wieczystej wpisu o. wszczęciu
postępowitllia lub po złożeniu do zbioru dokumentów
odpisu Zćlwiadomienia o wszczęciu postępowania, nie mają
",pływu na formę i wysokość odszkodowania. ·

4. Rada Ministrów. w drodze

zasady oprocentowania odszkodowania Or4&
Warunki . przędlerminowej jego wypłaty.

3. W razis oddalenia wniosku o wywłaszczenie,
organ orzekający jest obowiązany spowodować wy\!:reślenie wpisu o wszczęciu postępowapia.
'
Ar~.

·56. 1. Decyzja

wierac w
1)

2)

S)

o

wywłaszczeniu

powinna

5. Do odsetek za

ustalenie przedmiotu wywłaszczenia oraz ustalenie.
jakie prawa rzeezowe 0bciążające wywłaszczoną
nieruchomość zostają utrzymane.

na myj wniQsek I

n.

j.Jkie cele

następuje ·

przepisy ogólne.

się

4. OdSZKodowanie powinno \lwzględrliat aktualnie-ceny w obrocie ~runtitmł.
Art. ·60. W razie wywłaszcz.aia · praw. \łżytltoWllłlł~.
wieczystego, odszkodowanie 2:a to 'prawo. ustala <
Jak.,
ża grunt stanowiący własność. _ tymie. wysekołt -&.git
odszkodowania powinJ.labyć ust.łona,. : odpowł.cłDł • . ' do :,
nie 'wykorzystanego okresu trwani., prawa . użytkewwa .
wieczystego.
kształtujące się

tli,

nych do otrzymania odszkodowania,
I)!łzcr.egółowe uzasacinieni~ faktycźne- I - pr~wne/
4i)

się

3. Przy ustalani-u zas·a d odszkodo)vania za gruntJlli• .
wymienione w ust. 2 uwzględnia się ich położeni. l st~
pień wyposażenia w urządzenia komunaln..
.

4) ustalenie odszkod.owttn1cł'
6} wymienienie os-ób (imię. nazwisko i adres) uprawnia-

7l pouczenie

stosuje

odszkodowania za trunty
ich położenie. w.rto~
bonitacyjną. stopień wyposażenia w urz~unia tecłmicz
ne służące produkcji rolniczej lub leśnej orn melioracje.
2. Przy ustalaniu zasad
rolne lub leśne uwzględnia

ok r eślenie polożenia i obszaru nieruchomości oraz
wskazanie osoby właściciela nieruchomości według
zasad obowiązujących przy dokonywaniu wpisów do
ksi(~ gi wieczystej oraz oznaczenie istniejącej księgi
wieo:ystej.
w!łkazanie.

zwlokę

Art. 59. 1. Odszkodowanie za grunty pod zabudowll
gru!;ty nie zabudowane ustala się. według zasad okreś
lonych dla poszczególnych miejscowości przez radCj narodową stopnia wojewódzkiego.

za-

szczególności:

wywłaszczenie.

rozporządzenia. o)ueśla

szczegółowe

ś'fOdkach odwoławczych.

2. W rUłe wywłuz<:zeJlia' cZf}~cr ai-eru€bOlllości depod'lia-l. nie- ,

Art. ei. '1. OdszkÓdowani. · sa.- ograaJczen1e,·

.pj~ '· o wywłaszczeniu z.st~puje<· t'l@cyzPł· G ,

- własności ł'Ówirino.oopo,\qadać - ' p;roctmtoWOIIlil

rucharrtOści.

. niu .się wa:rto~cł nieruchomoścI. Wiłrt~ ·

",LWA?

UiIIlt.,..-.

.i.rucu....

J, Orqan or~-ając:yq w.ywł:alłzc~fłi~ mo~e. z& .Jlgod(, ustal .. ~~ę według Z'Agad. okretlonyc1ł Wf art. S9~ •
• ot-ychczaS9We4 e ·' · wl~-cjC:jeti: -' iłi·erl)~ł1:~óm&ici. - ~ócz'ye . :":'. ' -:2.-' J@żeH ot·r.nJ~ZeJllr; pr~w.'iwł~.'"
Je . .
Ht.tł.nt. 9Mzli:odo~nia M -o'k.reł: :J · mi'~siętyOd· doia zrlmi'ejszenitt- ,,'al"tości - nieruch0.ośCi~ ..~jni • .ar•• .
Wy(j•• ia ', ~cyzji.wy.wlaszczelim r w.ydatodr~bn'ił 'aecy- . pm:ytków. oos9:lc-odowani. ni... pOW.1Ue ·pIZ. . . . . . .
~~: .- oełszlloAo.\vlłniu. W 'titld!tl . wYiJiłdku ust-ahmiif ()d-·lO-irJittnej r oc:/ln ej, wartości, vtracOftycłt ,.yttMr• .
·H\MOW.itia. l\asfę}:sa'j. · wiidług · ć" 1J:oowillZujĄcychw
..
-.
.,
' .
.
..- .

.....,......

'I.'du wydania
Art.ł'I.

hR.a

decyzji () odszk:ódoWiiRill:

.

I. W r.zie g~y ucho.bi,. potrzeba ~pobi-e
stratom i ni~wYioc:i·om DlO!lilcym·

niebezpieczeństwu,

powlłt_Ć w5kllt~k wywłaszczenia · i inn~go nii dotychczas '

eagospodarO',unr.
wywłaszczonej
nięruchomośc.i . dla
lub użytkowników gruntów . Iłąsiednich. tere• owy organ administracji państwowej w decyzji o wywłaszczeniu określa niezbędne służebności oraz ustala
obowi4lzek budowy I uhzymaniil odpowiednich urządzeń
prUI przyszłego użytkownika wieczystego, właściciela.
państwową jednostkę organizacyjną zarządzającą ' 'nieru.hoJnością lub użytkowniKa.
włascicieli

2: Z/J straty powstałe wskutek wywłaszczenia n"
., runtach sąsiednich po wydaniu decyzji o wywłaszczeniu
Osobo!!! uprawnionym przysługuje odszkodowanie.
Art. 58. 1. Wywłaszczenie, niertlchomości następuje
.a odszkodowaniem wypłacanym przez terenowy organ
.dmlnls~racji państwowej z Funduszu.
2.. Odszkodowanie wvplaca się w fatachrocznych.
)Vy.~koŚć raty rocznej nia 'powinna przekra'czać . 50°; • .

,

l. Odszkodowanie" . z,A., wywł.szcl~. , lłłułMDD'cł
grunto,\<8' powinno odp.owiad ..-ć3lr~k:l'ot~r~z.., .w,M.
-toćci- korzyśCi shlź~bnościiwyc".

·t, O'dszkodow'aniezit odj~ci.. lub .• grll1llcz.... I .....
go niż w-lasność pawa rzeczowego, n. aieruchoJJłOMl-~.
może .przekraczać wysokościodftkodowa••a. jakle . ,..ą
· ~ugiwałoby la odjęci. prawa wł..noścł .

Art. 6~. 1. Odszkodowani. · u71a-siewy. uprawy ł
zbiory. jezeli właściciel nie mógł ich wskutek wywł •••czenia · zebtać. powinno odpowladaćwartełci pnewłdy
wanych plonów według przeciętnych c.• Rprzyj~1t ..
obrocie uspołecznionym po odliczeniu wartości ukł..
dów. które właściciel . poniósłby w zw.j~uu ze "'Ior...
Właścicielowi przysługuje również :.zw!ot koszt~w ,ODłe
w związku z wykonaniem czynnościa;rot.ch";

Iłionych

nicznych.
2. Oószk6dowanie za plantację kultur wieloletnich·
·powinno obe~mować koszty zwi'lzane · z . jeJzałożenłe~
koszty pielęgnacji do czasu pierwszych zbior6w oren
wartość kórzyści utraconych. obliczoną za . lat .. po&ostał~
.do' końca 'pełnego plonowania. Odlzkodowanie zmnie-;js'l4 '

,
/

I

f

DxłenaA

li,

oaumfł

J~Ć4
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Ustaw Nrn
rocmydl edpllów amortyzacyjnych, wynika-

• okr..u wykorsystenla plantacjt od pierwszego

roku plonowania do dJll. Wywłaszczenia.
3. Odszkodowanie .. drzewostan leśny ustala , lią
wartośCi dreWna określonej w cenach zbytu,
a ..,; brAku materiałów 1iłytkowych .:.- według kosztów zalesienia I pielągnacji. poniesionych przez właściciela.

według

Art. 63. 1. Odszkodowanie za budowle i urządzenia
trwale związane z gruntem, stanowiące składnik gospodarstwa rolnego, powinno odpowiadać kosztom ich odtworzentll, pomniejszonym o stopień 'zużycia.
2./ Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do odszko. dowaniaza domy jednorodzinne, lokale w małych domar:h
mieszkalnych i w domach wielqmieszkani<Jwych stanowiące odrę~nll własność, za domy mieszkalno-pensjonatowe, ' domy letniskowe i budynki przeznaczone do wykonywania działalności handlowej, usługowej i urządzenia:
z nimi związane, a także nie wchodzące w skład gospodarstw rolnych budowle I urządzenia służące produkcji
rolnej.
.
.

3. Odszkodowanie za Inne niż wymieniqne w ust. 1
2 budowle t urządzenia powinno odpowiadać przecięt
nym kosztom wzniesienia domu jednorodzinnego. Ods.z kodowanH~ tonie może przekraczać kosztów budovfy wyw ł aszczon e go budynku i urządzeń ,po uwzględnieniu stopnia ich zużycia. Je ż eli na wywłaszczonym gruncie znajduje się kilka takich budowli, łączJl e .odszkodowanie za
wszystkie budowle powinno odpowiadać kosztortl wznie!iienia. . domu
jednorodzinnego:'
, .
"
. .
ł

",

", 4. Od,s zkodowanie ..za budowle i

urządzenia

t5wale

związane z gruntem, stanowiące własność nie państwo
wych jednostek gospodarki uspołecznionej i organizacji
, społecznych, przeznaczone do wykonywania !ch zadal\
u~t g~owych lub statut9wych, a także stanowiące własnqść 'zvv1ązków wy'źnaniowych i wykorzystywane do wy/ kÓóy. w:aófa kultu re'figijnego, powinno odpo. wiadać kosz" "
'. " j
'
"
'
; •
"
, "
.
.
tom lch" qcitworzel;ua,
pommejszonym
ostoplen zuzycIa.
'"
'
"
" '. .'
"
,
, /
.

'.

.

'.

'

$>-~.;-fi4 . . Terenowe organ, ,ad lI1inistracji ,państwoweJ

? +~!aśs.ivvbś~i ogólnej ,~topni~ . wojewÓdzkiego . us~alają
PJi~ct~tny ' kosztv:,xbud~wani.a • ,dOmU j~dpórodżinne~'(),
z, uwzgl ę dnieniem .. kształtujących
kosztów . blidowy~ • " '.

się

na danym terenie
,I

,

·; . ;~·~. "',65. ~' .~ 1Y.łakićielowi " wy",łaszczon~t ~ieru~ho
moscl stanowlące) , gospodarstwo rolne nalezy w mlarą
ffi()żliwości przyznać n~ jego żądanie tytułem odszkodowanla ,::oupowlednią " nieruchomość zamienną.

. ,',~. '2: '''~artość ni€ruchofuości zamiennej powinna odpo"
władać wartości riier~~hoiności wywłaszczonej. Różnicę
wartości
nieruchomo$ci wyrÓwnuje . się przez dopłatę
pieniężną.

Dopłata

należna

Państwu

może

na , raty.

być .rozłożona

'

• 'ArL , 66. 1.

Jeżeli wywłaszczeniu

podlega grunt pod
siedliska gospodarstwa
rolneyo, za który nie może być dostarczona niąuchomość
iamteftna: a przeniesienie budynków i ' urządżeń gospodarstwa ńa
nierucrromość jest niezbędne i gospodarci<fuzasadnione, 'koszty ' tego ·przeni.e sienia na wniosek
,właściciela pokrywa się oz Funduszu:
budynkiimiwchodzącymi

w

skład

lnn"

~ ,2. Jeżeli przeniesienie budynków w dotychczasowej
postaci nie jest dopuszczalne albo nie jest możliwe
uwagi na ich stan techniczny lub z innych wz~lędów, na
wniosek właciciela kos~ty budowy nowych budynkow pokrywa się zF.und'uszu. Przepis ',ut. 65 ust. ·2 .stosuje się
odpowiednio.

z:

a.

podlegają g.runty rolne wehonieruchorilo§d rolnej, & jej właścicielowi
pozostilje 5-lub mniej lat do OfIiągnięcia wieku emerytalnego, właściciel może zgłosić wniosek o przekazanie pozostałej części nieruchomości na rzecz niistępcy lut? Pań
Itwa w trybie l na zasadach określonych w przepis,ach
o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i
członków ich rodzin. W takiin wypadku świadczenie emerytalne, do, czasu osiągnięcia przez Właściciela. wieku
emerytalnego, wypłaca się z Funduszu.

Jet.U wywUiizczeniu

cłaace W skład

Art. 67. 1. Przy ustalaniu odszkodowania od wartonieruchomości odlicza się ciążące na
niej kwoty stanowiące należności Państwa i banków. \
ści

wywłaszczonej

2.

Należności Państwa

jącej wartość

i banków w

części

wywłaszczonej nieruchomości

przekraczaumarza ' się.

Art. 68. 1. Jeżeli wywłaszczana nieruchom o ść jest
na rzecz osób trzecich prawami rzeczowymi
ujawnionymi w księdze wieczystej lub zbiorze dokumentów, wypłata odszkodowania os obie uprawni onej ' może nastąpić pOt przecistawieniu przez nią dowodu, że osoby, któ-.
rym te prawa przysługują, wyrażają zgodę' na wypł a tę.
W braku zgody należy przypadającą do wypł a ty sumą
odszkodowania lub jej cięść niezbędną do zaspokoj enia
obciążeń z łożyć do depozytu sądu właściwego ze względu
na położ ea ie nieruchomości. w celu podziału tej sumy
' między osoby uprawnionej podział odbywa się według
przepisów o podziale sumy uz yskanej w drodze egzekucji z nieruchomości.
obciążona

odszkodowania przypa.dają(:ą do wypłaty
do depozytu sądowego, jeżeli osoba uprawniona odmawia przyjęc;ia odszkodowania albo
jeżeli wypłata odszkodowania osobie uprawnionej na trafi,a na przeszkody.
2.

Sumę

należy również złożyć

Art. 69. ' 1. Prz€jście prawa własności nieruchomości '
na ' r,z€cłz Państ~a nałstę~uje' z dniem, w którym decyzja
o wywaszczemu sta a Się ostateczna.

2. Wykonanie decyzji o wywłasz}:zeniu , nle :może
przed wydaniem wywłaszczonemu:: nieruchomości
zamiennej przyznanej stosowni'e do art. 65 ust. 1. Przejście 'prawa własności nieruchqmościzamiennej następuje
z dniem, VI którym decyzjana<lająca wlasno';ć nieruchomości zamiennej stała się ostatecżna.

nastąpić

Art. 70. 1. Ostateczna. decyzja o wywłaszczeniu stanowi podstawę do dokonilnia w ksi~dze wieczystej odpowiednich wpisów. W tym celu organ orzekający ' (f wywłaszczeniu przesyła ostateczną ' decyzję do właściwego
państwowego biura notaria'Jnego.

2.Z ujawnieniem w
ności

nieruchomości

księdze

podlegają

wieczystej prawa
wykreśleniu

włas

ciążące

na
niej prawa rzeczowe, z wyjątkiem tych, któr ych pozostawienie na nieruchomości ' uznano w · decyzji o wywła
szczeniu za niezbf:C:ne.
od
cji

3. Obow'iqzek zwolnienia nie r uchomości zamienn~j
spoczywa na terenowym organie administra-

<Jociąień

państwowej.

Art. '71. Terenowy organ administracji państwow ~j
po wszczęciu postępowania, a przed wydaniem decyi.ji
(' wywłaszczeniu, może za zgodą te.renQwego Olga-llU administracji państwowej owł . lściwości og,ó Jnej stopnia
wojewódzkiego udzielić zezwolenia na niezwłoczne zaję
cie nieruchomości, jeżeli jes! to uzasadnione szczególny, mi względami, ,a . zwłoka pow,unie i ZdgraŻ<1/.aby interesowi
społecznemu. .
.
.

~
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Art. 72. Terenowy organ administracji

państwowej

otganowi i jednostkom, o których mowa
wart. 52. na wejście w posiadanie wywłaszczonej nieruchomosci przed oddaniem jej w zarząd, użytkowanie.
lIzytkowanie wieC/:yste lub przed sprzeda'zą, zwłaszcza gdy
jest ona przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe.
Art. 73. J eze li decyzja o wywldszczeniu stała się
ostaLeCZlla w okl'es ie trwanid w6IJetaCJi rośiin, a do zbio·
ru plonów pOlOstdlo nie wi(,cej niż 5 miesięcy. nieruchomosc powinna być pozostawiona w posiadaniudotychczasowego właściciela w celu umo'żliwienia mu zebrania
plonow. Przepisu tego nie stosuje się w wypadku określonym wart. n .
Art. 14. ' L Nierllchomosć
wywłaszczona
lub
jej
podlega zwrotowi na rzecz poprzedniego właściciela
albo jego następcy prawnego za jego zgodą, Jeżeli stała
się zbędna na ceJ uzasadniający wywłaszczenie.

część

Art. 79. Zezwolenia, O których mowa wart. 15
ust. 1. art. 76 ust. 1. art. 17 ust. l i art. 78, mogą być
udzielone tylko wówczas, gdy właściciel nie wyraża zgody na dzialahie określone w tych przepisach.
Art. 80. 1. , WłaścicieIowi nieruchomo~;ci przysługuje
od jednostki, której udostępniono nie.ruclibtriość, odszkodowanie za straty wyrządzone na' skutek jej zajęcia i działań określonych wart. 71, 75 ust.. l, art. 76 ust. 1. art. 17
ust. l i art. 78.
2. Odszkodowanie 'ustiila, w braku porozumienia
stron, terenowy organ administracji państwowej z zastosowaniem zasad przewidzianych przy wy~łaszczaniu nieruchomości.

3. Rada Minist! OW, w drodze rozporządzenia, określa
zasady i tryb rozliczeó w fazie zwro tu wywłaszczonych

miesięcy

nieruchomości.

ustalenie odszkodowania następuje VI' drodze deCYZJi.
termin do wypłaty odszkodowania biegnie od dn ia , w
którym dec yzja sta la się ostateczna.

Art. 15. I. Ztl k ł a dani e i przeprowad-zanie na nieruchomościach, zgodnie z d eCyZją o lokalizacji inwestycji.
ciągów drenażowych, przewodów i ulzqdzeń służących
do prz esy łania plyn,Ow. pary, gdZÓW i energii elektrycznej
oraz urząd zen teChnicznych łączności i sygnalizacji, a także inllycn podziemnych lub nadziemnych urządzeń techlllCZil ycll niezbędnyCh do korzystania z tych przewodów
i urzącizefl. wymaga zezwolenia terenowego organu administracJi par'lstwowej.
'2. Jednostkom i osobom zobowiązanym do wykonywania czynności związanych z eksploatacją i konserwacją
.plZewodów i urządzeń przysługuje prawo wstępu na nieruchomości oraz dostępu do tych pr·lewodów i urządzeń.

3. Jeżeli założenie
przeprowadzenie przewodów
1 urzącize J'r uniemożliwia dalsze racjonalne korzystanie
z nieruchomości przez właściciela na cele dotychczasowe.
nieruchomość pod lega wywlaszczeniu w trybie i na zasadach przewidzianych w ustawie.
Art. 76. 1. Terenowy organ administracji .pailstwowej może zezwoJić państwowej jednostce organizacyjnej
na czasowe zajęcie nieruchomości w celu odpłatnego wydobywania na tej nieruchomości materiałów (np. kamieni,
żwiru i piasku), niezbędnych do budowy i konserwacji
dróg .lądowych i wodnych oraz na. cele obrony Państwa ..
2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. I. powinno
zakres i waruIJki kerzystania z udzielonego
prawa.
określać

3 .. Jeżeli wskutek działań określonych w ust. l nieruchomość staje się nieużytkiem, podlega wywłaszczeniu'
na wniosek osoby, której nieruchomość została czasowo
zajęta.

Art. 11. L Jednostka ' gospodarki uspołecznionej mozezwolenie terenowego organu administracji
patlstwowe'j na cZ'tlsowe zajęcie nieruchomości. jeżeli Zd'
jęcie jest niezbędne tylko do czasowego użytku, nie wymagającego wywłaszczenia tej nieruchomości .

l

.....-

Art. 78. W wypadku aBy wyższej lub nagiej potrzeby zapobieżenia powstaniu zriacznej szkody, terenowy
organ administracji państwowej może zezwolić na czalowe zajęcie nieruchomości na okres nie dłuższy niż
6 miesięcy.

2. lJecyzja o zwrocie nieruchomości powinna zawie·
rac rozliczenie między terenowym organem administracji
panstwowej d osobą , na której rzecz następuje zwrot.

że

~
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może zezwolić

o

-.

uzyskać

2. Po upływie 2 lat zajęcie ustaje z mocy praWd
nie może być przedłużone.

Ś. Odszkodowanie za straty w zasiewach,uprawach
I zbiorach powinno być ustal.one i wyplacone w ciągu 2
od powstania straty, a za inne straty -

nie

póżniej niż w . ciągu 3 miesięcy po ustaniu zajęcia. Jeżeli

do

Art. 81. Przepisy art. 75-80 stosuje się odpowi ed ni,)
·wieczystego, zarządu i uźytkowdnict.

użytkówdnia

Rozdział

..,.
\

Prawo pierwokupu.
Art. 82. 1. Terenowemu organowi administracji pań
stwowej przysługuje prawo pierwokupu w wypadku sp rzedaży:

1) nie zabudowanej nieruchomości, położonej na terenie
przeznaczonym w miejs.owym planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe,
2)

nieruchomości

nabytej uprzednio od

3)

nieruchomości

oddanej w

Państwa,'

użytkowanie

wieczyste;

2. Prawa pier!,/okupu_ nie stosuje się, jeżeli sprzedaż
następuje na rzecz osób uprawnionych do dziedziczenia
ustawowego po osobie dokonującej sprz e daży.
Art. 83.

Właściciel

nieruchomości

określonej

wart.

82 może ją sprzedać osobie trzeciej tylko pod warunkiem,
że terenowy organ administracji państwowe.i nie wykona

prawa pierwokupu,
Art, 84. 1. Prawo pierwokupu może być wykonane
VI ciągu 3 miesięcy od dnia otrzymania przez terenowy
organ administracji państwowej zawhl.domienia o treśr:i
umowy sprzedaży.
2. Obowiązek zawiadomienia ciąży na państwowym
biurze notarialnym, w którym została sporządzQna umowa
sprzedaży.
Oświadczenie

3.

,(

. terenow8go

organu

administracji

państwowej o wykonaniu prawa pierwokupu powinno być
złożone

w formie aktu notarialnego. Z chwilą dojścia tego
do wiadomości sprzedawcy nieruchomość

oświadczenia

staje

się własnością

Państwa.

Art. 85.. Prawo pierwokupu wykonuje się za
stronami w .umowie sprzedaży.

ustaloną między

cenę

Dziennik Ustaw Nr 22
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Art. 86. W wypadku wykonania prawa pierwokupu
wygasa prawo użytkowania wieczystego związane z
odrębną włas~lOścią budynku ! lub lokalu.
Rozdział

\,

Przepisy

l

końcowe.

Art. 87. Grunty państw owe będące w dniu wejścia
w życi e usta'wy w użytkow aniu pailstwowych je~nostek
organizacyjnych ' przechodzą w za r ząd tych jednostek.
Art. 88. 1. Na pokrycie opłat za użytkowanie wieczyste lub ceny sprzedaży działki budowlanej oraz ceny
sprzedaży położonych na niej domów, budynków lub lokali osobom, ' które w związku z wojną rozpoczętą w
1939 r. pozostawiły majątek nieruchomy na ,terenach nie
, wchodzącyc h w skład obecnego obszaru Państwa. a które
n a moc y umów międzynarodowych zawartych przez Panstwo m aj ą otrzymać ekwiwalent za mienie pozosta wione
z,agranicą. zalicza się warto ść mienia nieruchomego pozostawionego za granicą.

J.. Zaliczenie wartości mienia nieruchome'go. o którym mowa w ust. L nast ęp uje na rzecz właściciela tego
mieni a lub wskazanej przez ' niego jednej osoby uprawnionej do dziedziczenia ustawowego.
3. W razie śmierci wła ś ciciela mienia ni e ruchomego
pozostawionego za gramcą uprawnienia wynikające z
ust. 1 p rzys ługuj ą łącznie wszystkim jego spadkobiercom
lub jednemu z nich, wskazanemu przez osoby uprawnione.

4. Z przepisów ust. 1-3 osoby uprawnione J;D.ogą
do dhia 31 grudnia 1988 Li po upływie tego
terminu prawa ich wygasają.

)sorzy stać

5, Rada Ministrów. w drodze ' rozporządzenia, określa
sposób zaliczania na poczet opłat za uźytkowanie wieczyste lub na pokrycie ceny sprzedaży działki budowlanej i ce ny sprzedaży połozonych na 'niej domów. budyn~
ków lub lokali waHości m ienia nieruchomego pozostawion e go na terenach nie wchodzących w skład obszaru PanItwa oraz sposób ustalania wartości tego mienia.

Art. 89. 1. Z dniem wejścia, w życie ustawy ~'yga
prd wa do odszkodowania za przejęte przez Panstwo
grunty, budynki i inne cz ę ści składowe , nieruchomości.
przewidziane w , art. 7 ust. 4 i 5 i art. 8 dekretu :& dnia
26 p aźdz iernika 1945 r.
własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy (Dz. U. Nr 50, poz. 279).
sają

°

2. Popr1ledni

właścici e le

dział ek

zabudowanych do' mami jednorodzinnymi. mdłymi domami mieszkalnymi'
i domami, w których liczba izb nie przekracza 20, a
takie domami. w których p rzed dnie m 21 listopada j 945 f.
zostdL, wyodrębniona wł as no ś ć poszczególnych lokali,
oraz domami. któ're stanowi l y przed tym dniem własność
spółdzielni mieszkaniowych , lub ich następcy prawni mogą
zgłosić w terminie do dnia 3 J grudnia 1988 r. wnioski
o oddanie wymienionych gruntów w uiytkowanie wietz:yste~ O przyznaniu praw'a użytkow d nia wieczys tego wyiriitmionych gruntów i o zwrocie budynków orzeka te renowy organ admini~tracji państwow ej stopnia podstawowego.
"
3. Na rzecz osoby fizycznej
zwrot tylko jednej nieruchomości .

moźe

być

obiekty te użytkowane są tylko w CZęSCl, przepis liSt. 2
moze mieć, zastosowanie wyłącznie w granicach fak tycznego władania.
5. , Przepisu ust. 2 nie stosuje się do gruntów ' odd'a nych w użytkowanie wieczyste os(\boin inn ym niż byli
wła ścisi ele oraz do gruntów oddanych w użytk ow<ln ie.

8

przejściowe
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dokonany

4., Przepis ust. 2 stosuje się od powiedmo 'd~ obi~k 
tów sakralnych, klasztorów, domów zakoimych j iT'nych
obiektów kościelnych, użytkowanych w całości przez byłych właścicieli lub icn nast~pców prawnych. Jeżeii

Art. 90, l. Przepisy ustawy dotyczące odszkodowań
za wywłaszczone nieruchom ości stosuje się odpowied nio
do odszkodowania za gospodarstwo rolne na gruntach.
które na podstawie dekretu z dnia 26 pażdziernika 1945 r.
° własności i użytkow aniu gruntów na obszr:.uze m. st.
Warszawy (Dz. U. Nr 50. poz. 279) przeszły na własność
Panstwa, jeżeli ich poprzedn i właściciele lub następcy ,
prawni tych właścicieli. prowadzący gospodarstwo, zostali
pozbawieni faktycznego władania wspomnianym gospodarstwem' po dniu 5 kwietnia 1958 r.
2. Przepisy ustawy

d o tyczące

odszkodowania za wysię odp9wiednio do
domu jednorodzinnego, jeżeli przeszedł on na wł asnoś ć
Państwa po dniu 5 kwietnia 1958 r.. oraz do dzi ałki. która
przed dniem wej ścia w życie dekretu wymieni onego w
ust. 1 mogła by ć pf'leznaczona pod budownictwo jednorodzinne, jeżeli poprzedni właściciel bądź jego nastqpcy
prawni zostali pozbawieni faktycznej możliwości władania
nią po dniu 5 kwietnia 1958 r.

właszczone

nieruchomości

stosuje

Art. 91. 1. Grunty pl!llstwowe ,położone na obszarach miast. przeznaCzone w planach zagospodarowania'
przestrzennego na cele g ospodarki rolnej, nie oddane w
zarząd. użytkowanie lub użytkowanie wieczyste, wchodzą
w skład Państwowego Funduszu Ziemi.
/ 2. Opłaty z tytułu llż yt ko~ania i użytkowania 'wieczystego gruntów, o których mowa w ust. 1, z dniem
wej ścia w życie niniejszej ustawy stanowią dochody
Panstwowego Funduszu Ziemi.
'

Art. 92. Grunty Państwowego Funduszu Ziemi poło
tone na obszarach gmin, przeznacz.one w planach zagospodarowania przestrzennego na cele nie związane z gospodarką roln~ lub leśną, przechodzą na podstawie decyzji
terenowego organu administracji państwowej do zasooów
gruntów państwowych, o których mowa wart. 2.
Art. 93. Rada Ministrów , w drodze rozporządzenia.
zasady zarz ądu mieniem gminnym w miastach
o raz warunki i tryb jego zbywania.

określa

Art. 94. I. Działki budow lane stanowiące własność
osób fizycznych, utworzone w wyniku podziału dokonane·
go zgodnie z przepisami i od powiada jące ustateniom o bowiązującego w dniu wej ś cia w życie ustawy mie jscowego
szcz egó łowego
planu zagospodarowania przestrzennego,
powinny być zabudow r:me rloma'mi i budynkami wymienionymi wart. 23 ust. I p kt 1 lit. aj, bJ , c) w t.erm inie
okre~lonym wart. 29, Bieg ter,minu do roz p oczęcia budowy ustala te renowy o rgdn adm inistracji pallstwowej.
2. Termin, o którym mowa w ust. 1. może być prze·
W razie niezachowania terminów do rozpocz ę
cia i zakoń.czenia budowy stosuje się art. 33 i 49.

dłu żony,

,

'

Art. 95. Pozost aj ą w mocy zasady i tryb wywł a szcza
nia lub przejmowania n ieru ch0mości, określone w przepi sac h szczególnych.
Art. 96. 1. Sprawy wszcz~te, lecz nie ' zakończone
o odszkodowaniu przed dniem wejścia
wżycie ustawy, prowadzi się na pllslstawie jej przepisów z wy.korzystaniem zebral~ego materiału.

decyzją ostateczną

,
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2. Decyzje ostateczne o oddaniu gruntu w uż ytko 
wanie wi eczys te, podjqte przed dniem wejścia w ż yc ia
ustawy, stanowią podstawę do zawarcia umowy użylkowan.ia wieczysl.t' go,
'
Art. 91. 1. Z nieruchomości, które W trybie art. 2
ustawy z dnia "lipca 1947 r. w sprawie zmiany dekretL\
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 listopada 1936 r.
o stosunku Państwa do Kościoła Ewanq e licko-Auqsburskiego w Rzeczypospolitej Poiskiej lik u. N-r 5Z.
poz. 272) przeszły na własność Państwa, mogą być wydzielone poszczególne obiekty lub ich części w celu
przekazania ich na własność związków wyznaniowych,
~ uwzg lęclni e niem w pierwszym rzędzie potrzeb ludn oś ci
ewangelickiej.
2. Decyzje w sprawie wydzielania obiektów, o których D1o\\'a w ust. 1, lub ich części w celu przekazania
&wiązkom wyznanibwym wyda}e terenowy organ administracji państwowej stopnia wojewódzkiego po porozumieniu z Ministrem - Kierownikiem Urzędu do Spraw
Wyznań.

3. Przepis ust. 1 stosuje się, · jeżeli wniosek o prze kazanie . obiektu lub jego części zostanie złożony wlaści
wemu terenowemu organowi administracji pdl1stwowej w
~rnlinie do dnia 31 grudnia 1988 r.
Art. 98. W ustawie z dnia 4 lipca 1947 r. w sprawie
Elllia ny dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dni-a 25
li stopada 1936 r. o stosunku Państwa do Kościoł a EW i;m g el icko- Augsburskiego w Rzeczypospolite j Polski e j (Dz.
U. Nr 52, poz. 272) wart. 2 w ust. 1 skreśla się zdanie
trzecie i czwarte.
, Art. 99 . . W ustawie 'l dnia 23 kwietnia 1964 r. - Ko-deks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, p oz. 93, z 1971 r.
Nr 27, poz. 252, z 1976 r. Nr 19, poz, 122, z 1982 r. Nr 11,
poz. 81. Nr 19, poz. 147 I, Nr .30, poz. 210 oraz z 1984 r.
Nr 45, poz. 242) wprowadza się następujące zmiany:
1)_ wart. 231 w § 3 po wyrazach "w użytkowanie wieczyste" dodaje się wyrazy "lub przeni eść . własność nieruchomości za wynagrodzeniem",
2) . wart. 232 w § 1 skreśla się zamiesZczone w nawiasach wyrazy "tereny państwowe",
3) w tyh!le IIt( księgi drugiej wyraz "teren" uźyty w odpowiedniej liczbie i przypadku zast ę puje się wyrazem

..

użytym

"grunt'"

4) doty chczasowa

dod~lje się § :2

w odpowiedniej licz bie
t resć
VI

art. 283 oznacza
brzmieniu:

się

Poz. 99
przypadku. ,.
jako § 1 I

,,§ 2. Rozporządzenie Rady Ministró\v okreś li zasad!.

i tryb przekazywania między jednostkami gospodarki uspolecznionej państwowych nieruchomości roln yc h i le.ś nych oraz niektórych in~
nych nieruchomo śc i polożonych na ohszaracll
przeznaczon ych w planach zagospodarowania
przestrzennego na cele gospodarki rolniczej
i leśnej, a także właściwość organów w tych ,
sprawach."
Art. 100.

Tracą

moc:

l) dekret z dnia 8 marca 1946 r. o majątkach opuszczonych i poniemieckich (Dz. U. Nr 13, poz. 87 i Nr 72,
poz. 395, z 1947 r. Nr 19, poz. 77 i Nr 66, poz. 402,
z 1948 r. Nr 57, poz. 454 1 z 1969 r. Nr 13, poz. 95) ,
2) dekret z dnia 2.1 września 1950 r. o rOAgraniczeniu
nieruchomości Skarbu Państwa lub nieruchomości nabywanych dla realizacji narodowych plan ów gospodarczych (Dz. U. Nr 44, poz. 398),
3) ustawa z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie
• wywłaszczania nieruchomości (Dz. U. z 1974 r. Nr 10,
poz. 64 i z 1982 r. Nr 11. poz. 79),
4) ustawa z dnia 31 stycznia 1961 r. o teren ac h bud owlanych na Qbszarach wsi (Dz. U. z 1969 r. Nr- 27,
poz. 21 6 i z 1972 r. Nr 49, poz. 312),
5) . usta wa z dnia 14 lipca 1961 r. o gospod arce terenami w miastach i osied lach (Dz. U. z 1969 r. Nr 22.
poz. 159, z 1972 r. Nr 27. poz. 193 i z 1974 r. Nr 14.
poz. 84),
6) ustawa z dnia 6 lipca 1972 r. o terenach budownictwa
jednorodzinnego i zagro~owego oraz o ' pod ziale nieruchomości w miastach i osi ed lach (Dz. U. Nr 27,
poz. ! 92 iz 1973 r. Nr 48. poz, <282).
Art. 101. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 1985 r., z tym że przepisy dotyczące opłat za istniejące w (jniu wejścia w · życie ustawy u~ytkowanie
użyt
kowanie wieczyste - z dniem l stycznia 1986 r.
Przewodni czący Rady Pat1stwa: H. Jn/)łońsJd
Sekretarz Rady Paitc:twa: J. SzynLQIl ~ k
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