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Dz.U. 1991 Nr 107 poz. 459 
 
 
 
 

U S T A W A 
z dnia 11 października 1991 r. 

 
o zmianie ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej 

 
Art. 1. 

W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego  w Rzeczypospolitej Polskiej 
(Dz.U. Nr 29, poz. 154, z 1990 r. Nr 51, poz. 297, Nr 55, poz. 321 i Nr 86, poz. 504 oraz z 1991 r. Nr 95, poz. 
425) wprowadza się następujące zmiany: 
1) art. 1 otrzymuje brzmienie: 
 "Art. 1.Kościół Katolicki, zwany dalej "Kościołem", działa w Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich 
swoich obrządkach."; 
2) w art. 60 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

"5) znajdują się na nich cmentarze lub obiekty sakralne wraz z budynkami towarzyszącymi; dotyczy 
to również obiektów położonych na obszarze miasta stołecznego Warszawy, nie dotyczy 
natomiast kościołów garnizonowych."; 

3) w art. 61: 
a) w ust. 1: 

- pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
"2) przejętych w toku wykonywania ustawy o dobrach martwej ręki, jeżeli nie wydzielono 

z nich należnych w myśl tej ustawy gospodarstw rolnych proboszczów. Z gruntów 
tych mogą być również wydzielone gospodarstwa rolne do 50 ha dla poszczególnych 
diecezji, seminariów duchownych i domów zakonnych prowadzących działalność 
określoną w art. 20 i 39; dla pozostałych domów zakonnych mogą być wydzielone 
gospodarstwa rolne do 5 ha. W skład gospodarstw rolnych mogą wchodzić także 
grunty leśne stanowiące część składową przejętych uprzednio nieruchomości 
ziemskich,", 

- po pkt 6 dodaje się 6a w brzmieniu: 
"6a) przejętych na podstawie dekretu z dnia 26 października 1945 r.  o własności i 

użytkowaniu gruntów na obszarze  m.st. Warszawy  (Dz.U. Nr 50, poz. 279),", 
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

"3. W odniesieniu  do nieruchomości objętych dekretem z dnia 26 października 1945 r. o 
własności i użytkowaniu gruntów na obszarze  m.st. Warszawy  (Dz.U. Nr 50, poz. 279) 
stosuje się odpowiednio art. 63 ust. 1, z tym że w odniesieniu do gruntów objętych tym 
dekretem przedmiotem postępowania regulacyjnego jest ustanowienie użytkowania 
wieczystego.", 

c) w ust. 4 skreśla się pkt 2; 
4) w art. 63 skreśla się ust. 2; 
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5) po art. 70 dodaje się art. 70a w brzmieniu: 
 "Art. 70a. 1.Osobom prawnym Kościoła Katolickiego, które po dniu 8 maja 1945 r. podjęły działalność na 

Ziemiach Zachodnich i Północnych, mogą być, na ich wniosek, przekazane nieodpłatnie na własność grunty 
znajdujące się w zasobach Państwowego Funduszu Ziemi. Jeżeli grunty te znajdują się w zarządzie lub 
użytkowaniu osób prawnych, przekazanie na własność może nastąpić wyłącznie za zgodą tych osób. 

 2. Wielkość przekazanej nieruchomości rolnej, wraz z gruntami rolnymi będącymi już własnością 
wnioskodawcy, nie może przekraczać w odniesieniu do: 

1) gospodarstw rolnych parafii - 15 ha, 
2) gospodarstw rolnych diecezji - 50 ha, 
3) gospodarstw rolnych seminariów duchownych, diecezjalnych i zakonnych - 50 ha, 
4) gospodarstw rolnych domów zgromadzeń zakonnych - 5 ha, chyba że domy te 

prowadzą działalność, o której mowa w art. 20 i 39; w tych przypadkach mogą 
być przekazane nieruchomości rolne o powierzchni do 50 ha. 

      3. Przekazanie na własność nieruchomości, o których mowa w ust. 1 i 2, następuje w drodze decyzji 
wojewody właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości. Decyzja ta stanowi podstawę do 
dokonania wpisów w księgach wieczystych.". 

 
Art. 2. 

Wnioski o wszczęcie postępowania regulacyjnego, o którym mowa w art. 62 ust. 3 ustawy wymienionej  w  art. 
1, mogą być zgłaszane w terminie do dnia 31 grudnia 1992 r. 
 

Art. 3. 
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 


