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2. Rada Ministrów w rozporządzeniu, o którym mowa 
wart. 4 ust. 1, może zwolnić od podatku dochodowego od 
osób prawnych dochody zarządzającego w części wydat
kowanej w roku podatkowym lub roku po nim następującym 
na cele rozwoju strefy, w tym na nabycie przez zarządzające
go nieruchomości lub innych rzeczy służących do prowadze
nia działalności gospodarczej na terenie strefy oraz moder
nizację i rozbudowę infrastruktury gospodarczej i technicznej 
na terenie strefy. 

Art. 26. Rada Ministrów przedstawia Sejmowi infor
mację o realizacji ustawy, wraz ze sprawozdaniem z wykona
nia budżetu. 

Art. 27. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od 
dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisu art. 15, który wchodzi 
w życie z dniem 1 stycznia 1995 r. 
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USTAWA 

z dnia 21 października 1994 r. 

o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości oraz ustawy zmieniającej ustawę 
o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości. 

Art. 1. W ustawie z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gos
podarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz. U. 
z 1991 r. Nr 30, poz. 127, Nr 1 03, poz. 446 i Nr 1 07, poz. 464, 
z 1993 r. Nr 47, poz. 212 i Nr 131, poz. 629 oraz z 1994 r. Nr 
27,poz.96,Nr31,poz.118,Nr84,poz.384,Nr85,poz. 388 
i Nr 89, poz. 415) wprowadza się następujące zmiany: 

1) wart. 4 w ust. 6 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu : 

"Dla tych samych celów grunty te mogą być również 
oddawane nieodpłatnie w zarząd jednostkom organiza
cyjnym nie posiadającym osobowości prawnej ."; 

2) wart. 21 w ust. 7 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu : 

"Rada gminy może ustalić w drodze uchwały ulgi przy 
sprzedaży tych lokali mieszkalnych."; 

3) wart. 38 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

,,5. Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 
określi w drodze zarządzenia szczegółowe zasady 
ustalania wartości gruntów nie zabudowanych 
i znajdujących się pod zabudową, a także wartości 
położonych na tych gruntach budynków i innych 
urządzeń oraz lokali, stosowane przez osoby posia
dające uprawnienia z zakresu szacowania nierucho
mości, o których mowa w ust. 1."; 

4) wart. 40 w ust. 3 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

"Stawka procentowa opłaty może ulec podwyższeniu 
w drodze zarządzenia wojewody w odniesieniu do 
gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub 
uchwały rady gminy w odniesieniu do gruntów stano
wiących własność gminy."; 

5) art. 43 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 43. 1. Opłaty za użytkowanie wieczyste i zarząd 

gruntów nie zabudowanych i zabudowa
nych mogą być, na skutek zmiany wartości 
gruntów, aktualizowane w okresach nie 
krótszych niż jeden rok. 

2. Aktualizacji opłaty dokonuje się na pod
stawie oszacowania wartości gruntów 
przez osoby, o których mowa wart. 38 

ust. 1, według stanu na dzień oszacowania 
i przy zastosowaniu dotychczasowej sta
wki procentowej."; 

6) po art. 43 dodaje się art. 43a--43g w brzmieniu: 

"Art. 43a. 1. Rejonowy organ rządowej administracji 
ogólnej w odniesieniu do gruntów stano
wiących w.łasność Skarbu Państwa i za
rząd gminy w odniesieniu do gruntów 
stanowiących własność gminy, zamierza
jący podwyższyć opłatę za użytkowanie 
wieczyste, powinny wypowiedzieć wyso
kość obowiązującej strony opłaty, z rów
noczesną ofertą przyjęcia nowej jej wyso
kości. W wypowiedzeniu należy wskazać 
sposób obliczenia nowej opłaty i pouczyć 
o sposobie zakwestionowania wypowie
dzenia przez użytkownika wieczystego. 
Do wypowiedzenia dołącza się informację 
o wysokości oszacowania, o którym mo
wa wart. 43 ust. 2, oraz gdzie można 
zapoznać się z jego treścią . 

2. Użytkownik wieczysty może, w terminie 
30 dni od dnia doręczenia mu wypowie
dzenia, złożyć do samorządowego kole
gium odwoławczego, właściwego ze 
względu na miejsce położenia nierucho
mości, zwanego dalej "kolegium", wnio
sek o ustalenie, że podwyższenie opłaty 
jest nieuzasadnione albo jest uzasadnione 
w mniejszej wysokości. W wypadku nie
złożenia wniosku, strony wiąże nowa wy
sokość opłaty zaoferowana w wypowie
dzeniu. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, wnosi 
się co do gruntów Skarbu Państwa prze
ciwko rejonowemu organowi rządowej 
administracji ogólnej, zaś co do gruntów 
stanowiących własność · gminy - prze
ciwko zarządowi gminy. 


