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  USTAWA 
z dnia 4 października 1991 r. 

 
o zmianie niektórych warunków przygotowania inwestycji budownictwa 

mieszkaniowego w latach 1991-1995 oraz o zmianie niektórych ustaw 
 
 

Rozdział 1 
Przepisy ogólne 

 
Art. 1. 

Przepisy ustawy stosuje się do podmiotów uczestniczących w realizacji budownic-
twa mieszkaniowego we wszystkich jego formach, wraz z infrastrukturą techniczną, 
socjalną i usługową niezbędną dla funkcjonowania wznoszonych osiedli lub domów. 
 

Art. 2. 
Przepisy innych ustaw stosuje się, gdy przepisy niniejszej ustawy nie stanowią ina-
czej. 
 

  Rozdział 3 
Udostępnianie gruntów stanowiących własność gminy 

pod budownictwo mieszkaniowe 
 

Art. 6. 
1. Zarząd gminy sprzedaje lub oddaje grunty w użytkowanie wieczyste na zasadach 

określonych odrębnymi przepisami. 
2. Rada gminy może, w drodze uchwały, zwolnić grunt od sprzedaży lub oddania w 

użytkowanie wieczyste w drodze przetargu, na rzecz spółdzielni mieszkaniowej, 
która przyjęła na członków spółdzielni określoną w uchwale liczbę kandydatów 
objętych listami prowadzonymi przez wojewodów lub zarejestrowanych w spół-
dzielniach mieszkaniowych. 

3. Przepisy ust. 2 stosuje się odpowiednio do gruntów stanowiących własność 
Skarbu Państwa. Zwolnienie gruntów od sprzedaży lub oddania w użytkowanie 
wieczyste w drodze przetargu następuje zarządzeniem wojewody. 

 

Opracowano na pod-
stawie: Dz.U. z 1991 
r. Nr 103, poz. 446, z 
1994 r. Nr 84, poz. 
384, Nr 89, poz. 415. 
 
 

rozdział 2 (art. 3-5) 
skreślony 
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Art. 7. 
1. Kandydaci do spółdzielni mieszkaniowych objęci listami prowadzonymi przez 

wojewodów lub zarejestrowani w spółdzielniach mieszkaniowych, którzy do 
końca 1990 r. zgromadzili wymagane wkłady mieszkaniowe, są pełnoletni i nie 
posiadają samodzielnych mieszkań bądź mieszkają w lokalach, w których na 
osobę przypada mniej niż 5 m2 powierzchni mieszkalnej, mogą otrzymać re-
kompensatę pieniężną w wysokości 10% średniej w danym województwie ceny 
mieszkania w spółdzielczym wielorodzinnym budownictwie mieszkaniowym o 
powierzchni 50 m2, obliczonej przez wojewodę według stanu na dzień wypłaty 
tej rekompensaty. 

2. Rekompensata jest przeznaczona na uzupełnienie wydatków poniesionych przez 
kandydata na: 

1) budowę budynku mieszkalnego, 
2) wkład mieszkaniowy lub budowlany do spółdzielni albo innej jednostki or-

ganizacyjnej budującej budynki mieszkalne, 
3) nadbudowę i rozbudowę budynku mieszkalnego na cele mieszkalne, 
4) przebudowę strychu, suszarni albo innego pomieszczenia niemieszkalnego 

na cele mieszkalne, 
5) remont, modernizację, rewaloryzację mieszkań i budynków mieszkalnych, 
6) zakup mieszkania. 

3. Osoby uprawnione do rekompensaty, o której mowa w ust.1, mogą składać 
wnioski o jej wypłacenie w terminie do końca 1995 r. 

4. Rekompensaty będą wypłacane począwszy od 1993 r., nie później niż do końca 
1997 r., w ramach kwot dotacji przyznanych wojewodom corocznie na ten cel z 
budżetu państwa. Warunkiem wypłacenia rekompensaty jest udokumentowanie 
przez wnioskodawcę wydatków na cele, o których mowa w ust.2, w kwocie nie 
niższej niż dwukrotna wysokość rekompensaty. 

5. Wypłacenie rekompensaty powoduje skreślenie kandydata z listy prowadzonej 
przez wojewodę lub z rejestru spółdzielni mieszkaniowej. 

 
Art. 8. 

1. Kandydaci, o których mowa w art.7 ust. 1, zamierzający podjąć we własnym za-
kresie budowę domów jednorodzinnych lub wspólną budowę domu mieszkalne-
go dla zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, którzy nie skorzystali z 
rekompensaty, mogą wystąpić do zarządu gminy z wnioskiem o sprzedaż lub 
oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste na warunkach określonych w ust.3. 

2. Rada gminy ustala w drodze uchwały wielkość gruntów przeznaczonych na za-
spokojenie potrzeb osób, o których mowa w ust.1. 

3. Zarząd gminy sprzedaje lub oddaje grunty w użytkowanie wieczyste w trybie 
publicznego przetargu ustnego, ograniczonego do osób, o których mowa w ust.1. 

4. Zawarcie umowy sprzedaży lub umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wie-
czyste powoduje skreślenie kandydata z listy prowadzonej przez wojewodę lub z 
rejestru spółdzielni mieszkaniowej. 
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Art. 9. 
1. Kandydatom, o których mowa w art.8 ust.1, zamierzającym podjąć we własnym 

zakresie przebudowę strychu, suszarni albo innego pomieszczenia niemieszkal-
nego na cele mieszkalne w budynkach komunalnych, zarząd gminy udostępni 
stosowne pomieszczenia w drodze bezprzetargowej i w pierwszej kolejności. 

2. Przepis art.8 ust.4 stosuje się odpowiednio. 
 

Art. 10. 
1. Rada gminy może wystąpić do wojewody z wnioskiem o udzielenie dotacji ce-

lowej na pokrycie części kosztów związanych z przygotowaniem terenów prze-
znaczonych na cele budownictwa mieszkaniowego, w tym uzbrojenie terenu 
oraz wyposażenie go w urządzenia komunalne. 

2. Do wniosku dołącza się: 
1) analizę zawierającą określenie spodziewanych korzyści, jakie osiągnie gmi-

na, 
2) uchwałę rady gminy, o której mowa w art.8 ust.2. 

3. Warunkiem udzielenia dotacji celowej jest zobowiązanie gminy do przeznacze-
nia spodziewanych korzyści na dalsze nabywanie i wyposażenie terenów w 
urządzenia komunalne i sieci uzbrojenia. 

4. Dotacji celowej udziela się stosownie do porozumienia między radą gminy a wo-
jewodą. W porozumieniu należy określić wysokość dotacji celowej oraz zobo-
wiązania gminy. 

5. Dotacje celowe udzielane są z budżetu państwa. Podziału dotacji na wojewódz-
twa dokonuje Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa po rozpatrzeniu 
wniosków wojewodów. 

 
Art. 11. 

1. W celu zgromadzenia środków na nabycie gruntów i ich wyposażanie w sieci 
uzbrojenia terenu oraz niezbędne urządzenia komunalne gmina może emitować 
obligacje na zasadach określonych odrębnymi przepisami. 

2. Gmina jako emitent może zobowiązać się wobec właścicieli obligacji będących 
osobami fizycznymi do spełnienia w określonym czasie świadczenia dodatko-
wego, polegającego na sprzedaży lub oddaniu w użytkowanie wieczyste działki 
budowlanej w trybie publicznego przetargu ustnego ograniczonego do tych 
osób. Przed przeprowadzeniem przetargu rada gminy określa w uchwale działki 
przeznaczone w tym trybie do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste. 

 
Art. 12. 

W ogłoszeniu o zamiarze emisji obligacji zawierających zobowiązanie do świadcze-
nia dodatkowego, o którym mowa art.11 ust.2, należy, oprócz danych określonych 
odrębnymi przepisami, wskazać także: 

1) ilość działek, jakie gmina zobowiązuje się przeznaczyć do zbycia i ich przy-
bliżoną lokalizację, 

2) powierzchnię działki, 
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3) termin oraz warunki, na jakich właściciele obligacji będą mogli przystąpić 
do ograniczonego publicznego przetargu ustnego, 

4) wielkość emisji obligacji w relacji do przewidywanych kosztów nabycia i 
uzbrojenia działek przez gminę. 

 
  Rozdział 5 

Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe 
 

Art. 15. 
W ustawie z dnia 26 marca 1982 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. Nr 
11, poz. 79, z 1984 r. Nr 35, poz. 185, z 1988 r. Nr 24, poz. 169 oraz 1990 r. Nr 34, 
poz. 198) w art. 7 ust.5 otrzymuje brzmienie: 

"5. Podjęcie działań zmierzających do przeznaczenia gruntów stanowiących 
użytki rolne klasy I - III o zwartym obszarze większym niż 1 ha na cele 
budownictwa mieszkaniowego wymaga zgody Ministra Rolnictwa i 
Gospodarki Żywnościowej, wyrażonej na wniosek wójta (burmistrza, 
prezydenta), zgłoszony za pośrednictwem wojewody opiniującego ten 
wniosek. Podjęcie działań zmierzających do przeznaczenia pozostałych 
użytków rolnych na cele budownictwa mieszkaniowego wymaga wy-
łącznie zgody rady gminy.". 

 
Art. 16. 

W ustawie z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieru-
chomości (Dz.U. z 1991 r. Nr 30, poz. 127) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 4 w ust. 8: 
a) po wyrazach "ust.6 i 7 oraz art.23 ust.4" dodaje się wyrazy "i art. 88a", 
b) dodaje się drugie zdanie w brzmieniu: 

"Właścicielom lub użytkownikom wieczystym gruntów mogą być sprze-
dane lub oddane w użytkowanie wieczyste, w trybie bezprzetargowym, 
części przyległego gruntu niezbędne dla poprawienia warunków zago-
spodarowania już posiadanej działki, jeżeli części te nie mogą być 
sprzedane lub oddane w użytkowanie wieczyste jako odrębne działki 
budowlane."; 

2) w art. 21 w ust. 3 po wyrazach "przez osoby fizyczne" dodaje się wyrazy "i oso-
by prawne"; 

3) w art.38 ust.3 otrzymuje brzmienie: 
"3. Przepis ust.2 stosuje się odpowiednio do określania wartości budyn-

ków, innych urządzeń oraz lokali."; 
4) po art. 88 dodaje się art. 88a w brzmieniu: 

 "Art.88a. Osoby prawne lub osoby fizyczne, które do dnia 5 grudnia  
   1990 r. uzyskały na działki budowlane, stanowiące własność 
   Skarbu Państwa lub własność gminy, ostateczne decyzje  
   lokalizacyjne, otrzymują te działki w użytkowanie wieczyste  
   w trybie bezprzetargowym.". 
 

rozdział 4 (art. 13-14) 
skreślony 
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Art. 17. 
 

W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, 
poz.163 i Nr 43, poz. 241 oraz z 1990 r. Nr 34, poz. 198) wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) w art. 10: 
a) w ust. 2 po wyrazach "Ministrowi Obrony Narodowej" dodaje się wyrazy "w 

zakresie obronności państwa, a w pozostałym zakresie geodezyjnym i kar-
tograficznym jednostkom organizacyjnym.", 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
"3. Wykonawca fotogrametrycznych i teledetekcyjnych zdjęć lotniczych, 

w czasie nie krótszym niż 7 dni przed planowanym terminem nalotu, 
zobowiązany jest poinformować właściwy organ Ministerstwa Obro-
ny Narodowej o swoim zamiarze wykonania zdjęć wskazanego w za-
wiadomieniu obszaru.", 

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
"4. Wykonawca zdjęć lotniczych ich negatywy obowiązany jest przekazać 

do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego."; 
2) w art.18 wyrazy "przeznaczonych do publikacji, ekspozycji lub do użytku służ-

bowego" zastępuje się wyrazami "stanowiących państwowy zasób geodezyjny i 
kartograficzny"; 

3) w art. 43: 
a) w pkt 2 wyrazy "rozgraniczanie, podziały i szacowanie" zastępuje się wyra-

zami "rozgraniczanie i podziały", 
b) po pkt 7 dodaje się pkt 8 w brzmieniu: 

"8) szacowanie nieruchomości."; 
4) w art. 44: 

a) w ust.1 po wyrazach "geodezji i kartografii" dodaje się wyrazy "z wyjątkiem 
uprawnień w zakresie szacowania nieruchomości", 

b) dodaje się ust.2a w brzmieniu: 
"2a. Uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości mogą 

otrzymać osoby posiadające wyższe lub średnie wykształcenie tech-
niczne, ekonomiczne lub prawnicze po ukończeniu studium podyplo-
mowego lub kursów specjalistycznych z zakresu szacowania nieru-
chomości.". 

 
Art. 18. 

Przepisy ustawy stosuje się do spraw: 
1) wszczętych przed dniem jej wejścia w życie, a nie zakończonych decyzją osta-

teczną, 
2) wszczętych pod rządami niniejszej ustawy. 
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Art. 19. 
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i obowiązuje do dnia 
31 grudnia 1995 r., z wyjątkiem art. 7 i 15-18. 
 
 


