
Art. 1. 1. Osobom fizycznym b´dàcym w dniu
26 maja 1990 r. oraz w dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy
u˝ytkownikami wieczystymi lub wspó∏u˝ytkownikami
wieczystymi nieruchomoÊci po∏o˝onych na obszarach
Paƒstwa Polskiego, wymienionych w dekrecie z dnia
6 wrzeÊnia 1951 r. o ochronie i uregulowaniu w∏asno-
Êci osadniczych gospodarstw ch∏opskich na obszarze
Ziem Odzyskanych (Dz. U. Nr 46, poz. 340, z 1957 r.
Nr 39, poz. 172, z 1969 r. Nr 13, poz. 95 i z 1998 r. Nr 106,
poz. 668):

1) zabudowanych na cele mieszkaniowe,

2) stanowiàcych nieruchomoÊci rolne 

przys∏uguje roszczenie o nieodp∏atne nabycie prawa
w∏asnoÊci tych nieruchomoÊci.

2. Na wniosek osoby, o której mowa w ust. 1, a tak-
˝e osoby fizycznej b´dàcej jej nast´pcà prawnym, z∏o-
˝ony nie póêniej ni˝ w ciàgu roku od dnia wejÊcia w ˝y-
cie ustawy, starosta — w odniesieniu do nieruchomo-
Êci Skarbu Paƒstwa lub przewodniczàcy zarzàdu jed-
nostki samorzàdu terytorialnego — w odniesieniu do
nieruchomoÊci b´dàcej jej w∏asnoÊcià, wydaje decyzj´
o nabyciu prawa w∏asnoÊci nieruchomoÊci.

3. Ostateczna decyzja, o której mowa w ust. 2, sta-
nowi podstaw´ wpisu do ksi´gi wieczystej.

4. W przypadku niez∏o˝enia wniosku w terminie,
o którym mowa w ust. 2, roszczenie o nieodp∏atne na-
bycie prawa w∏asnoÊci nieruchomoÊci wygasa.

5. Ustala si´ op∏at´ sàdowà z tytu∏u za∏o˝enia i wpi-
su do ksi´gi wieczystej prawa w∏asnoÊci nieruchomo-
Êci nabytych na podstawie decyzji, o której mowa
w ust. 2, w wysokoÊci 1/3 najni˝szego wynagrodzenia
og∏aszanego przez ministra w∏aÊciwego do spraw pra-
cy na podstawie Kodeksu pracy, od jednej nierucho-
moÊci.

6. Koszty pomiarów oraz opracowaƒ geodezyjnych
i kartograficznych zwiàzanych z post´powaniem
w sprawie wydania decyzji, o której mowa w ust. 2, po-
krywajà osoby zainteresowane.

Art. 2. 1. Do osób, o których mowa w art. 1 ust. 1,
nie stosuje si´ przepisów ustawy z dnia 4 wrzeÊnia
1997 r. o przekszta∏ceniu prawa u˝ytkowania wieczy-
stego przys∏ugujàcego osobom fizycznym w prawo
w∏asnoÊci (Dz. U. z 1999 r. Nr 65, poz. 746, z 2000 r.
Nr 28, poz. 352 i Nr 114, poz. 1196 oraz z 2001 r. Nr 72,
poz. 749).

2. Decyzje o przekszta∏ceniu prawa u˝ytkowania
wieczystego w prawo w∏asnoÊci nieruchomoÊci, które
sta∏y si´ ostateczne przed wejÊciem w ˝ycie ustawy,
pozostajà w mocy.

Art. 3. 1. Do osób, które skorzysta∏y z uw∏aszczenia
mieniem, o którym mowa w art. 56a ustawy z dnia 30
sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przed-
si´biorstw paƒstwowych (Dz. U. Nr 118, poz. 561
i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 32, poz. 184, Nr 98,
poz. 603, Nr 106, poz. 673, Nr 121, poz. 770, Nr 137,
poz. 926 i Nr 141, poz. 945, z 1998 r. Nr 106, poz. 668,
z 1999 r. Nr 40, poz. 400 i Nr 101, poz. 1178, z 2000 r.
Nr 15, poz. 180, Nr 26, poz. 306, Nr 31, poz. 383, Nr 60,
poz. 703, Nr 84, poz. 948 i Nr 122, poz. 1315 oraz
z 2001 r. Nr 63, poz. 637, Nr 72, poz. 745 i Nr 76,
poz. 807), nie stosuje si´ przepisów niniejszej ustawy.

2. Osoby, które naby∏y prawo w∏asnoÊci nierucho-
moÊci na podstawie niniejszej ustawy, nie korzystajà
z uw∏aszczenia, o którym mowa w ust. 1.

Art. 4. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.
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USTAWA

z dnia 26 lipca 2001 r.

o nabywaniu przez u˝ytkowników wieczystych prawa w∏asnoÊci nieruchomoÊci.


