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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 21 sierpnia 2001 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie sposobu zaliczania wartoÊci nieruchomoÊci pozostawionych za grani-
cà na pokrycie ceny sprzeda˝y nieruchomoÊci lub op∏at za u˝ytkowanie wieczyste oraz sposobu ustalania 

wartoÊci tych nieruchomoÊci.

Na podstawie art. 212 ust. 6 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoÊciami 

(Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543) zarzàdza si´, co nast´-
puje:



§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia
13 stycznia 1998 r. w sprawie sposobu zaliczania war-
toÊci nieruchomoÊci pozostawionych za granicà na po-
krycie ceny sprzeda˝y nieruchomoÊci lub op∏at za u˝yt-
kowanie wieczyste oraz sposobu ustalania wartoÊci
tych nieruchomoÊci (Dz. U. Nr 9, poz. 32) wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 4:
a) w ust. 1 wyrazy „kierownika urz´du rejonowe-

go” zast´puje si´ wyrazami „starosty, wykonu-
jàcego zadanie z zakresu administracji rzàdo-
wej,”

b) w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) oÊwiadczenie o wartoÊci pozostawionych

nieruchomoÊci, z zastrze˝eniem ust. 2a, oraz
o ewentualnych obcià˝eniach hipotecznych
tych nieruchomoÊci.”,

c) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Je˝eli wartoÊç pozostawionych nierucho-

moÊci przewy˝sza 100 000 z∏, do wniosku
nale˝y do∏àczyç operat szacunkowy sporzà-
dzony przez rzeczoznawc´ majàtkowego,
w którym okreÊlono wartoÊç pozostawio-
nych nieruchomoÊci, zgodnie z przepisami
§ 8—11.”;

2) w § 5:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Starosta, wykonujàcy zadanie z zakresu ad-
ministracji rzàdowej, w terminie 30 dni od
z∏o˝enia wniosku, stwierdza, w drodze decy-
zji, wartoÊç pozostawionych nieruchomoÊci
na podstawie oÊwiadczenia z∏o˝onego przez
osob´ uprawnionà lub na podstawie opera-
tu szacunkowego, o którym mowa w § 4
ust. 2a.”,

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a—1d w brzmieniu:
„1a. Wydajàc decyzj´, starosta, wykonujàcy za-

danie z zakresu administracji rzàdowej, do-
konuje oceny oÊwiadczenia o wartoÊci po-
zostawionych nieruchomoÊci na podstawie
informacji opracowanej przez G∏ówny
Urzàd Statystyczny, dotyczàcej Êrednich
cen nieruchomoÊci po∏o˝onych w Polsce na
obszarach województw wymienionych
w za∏àczniku do rozporzàdzenia, z uwzgl´d-
nieniem wspó∏czynników okreÊlonych
w tym za∏àczniku.

1b. Informacj´ o miejscu, w którym osoby
uprawnione mogà zapoznaç si´ z wykazem
cen nieruchomoÊci, o których mowa
w ust. 1a, wywiesza si´ w siedzibie staro-
stwa powiatowego.

1c. W przypadku wàtpliwoÊci co do wartoÊci
pozostawionych nieruchomoÊci podanej
w oÊwiadczeniu albo w razie braku danych
o Êrednich cenach nieruchomoÊci, o któ-
rych mowa w ust. 1a, starosta, wykonujàcy
zadanie z zakresu administracji rzàdowej,
przed wydaniem decyzji, wzywa osob´
uprawnionà do z∏o˝enia dowodu wartoÊci
nieruchomoÊci w formie operatu szacunko-

wego, sporzàdzonego przez rzeczoznawc´
majàtkowego, w którym okreÊlono wartoÊç
pozostawionych nieruchomoÊci, zgodnie
z przepisami § 8—11.

1d. Stwierdzona w decyzji kwota okreÊlajàca
wartoÊç pozostawionych nieruchomoÊci
podlega waloryzacji, stosownie do art. 5
oraz art. 227.”,

c) w ust. 2:
— wyrazy „ZaÊwiadczenie powinno” zast´puje

si´ wyrazami „Decyzja powinna”,
— pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) stwierdzenie wartoÊci pozostawionych
nieruchomoÊci,”;

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Przy zaliczaniu wartoÊci pozostawionych nie-
ruchomoÊci, starosta, wykonujàcy zadanie
z zakresu administracji rzàdowej, paƒstwowa
osoba prawna albo jednostka organizacyjna
nieposiadajàca osobowoÊci prawnej, które
na mocy odr´bnych przepisów sà uprawnio-
ne do rozporzàdzania mieniem Skarbu Paƒ-
stwa, okreÊlajàc warunki zbycia, nie mogà
wy∏àczyç zap∏aty ceny nieruchomoÊci lub
op∏at z tytu∏u u˝ytkowania wieczystego
w sposób okreÊlony w art. 212.”;

4) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Je˝eli osoba uprawniona nab´dzie w∏a-
snoÊç nieruchomoÊci lub prawo u˝ytkowa-
nia wieczystego nieruchomoÊci gruntowej
w drodze umowy, organ, osoba prawna lub
jednostka organizacyjna, które dokona∏y
zbycia nieruchomoÊci, przesy∏ajà kopi´
umowy organowi, który wyda∏ decyzj´,
o której mowa w § 5, oraz umieszczajà na
oryginale tej decyzji adnotacj´ o nabyciu
nieruchomoÊci.

2. Po zawarciu umowy orygina∏ decyzji zwra-
ca si´ osobie uprawnionej.”;

5) w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Przy okreÊlaniu wartoÊci rynkowej pozostawio-

nej nieruchomoÊci uwzgl´dnia si´ ceny trans-
akcyjne uzyskane za nieruchomoÊci podobne,
sprzedawane w porównywalnej miejscowoÊci
o zbli˝onej liczbie mieszkaƒców i stopniu urba-
nizacji do miejscowoÊci, w której le˝y pozosta-
wiona nieruchomoÊç, po∏o˝one na obszarze
województwa wymienionego w za∏àczniku,
o którym mowa w § 5 ust. 1a, z uwzgl´dnieniem
ró˝nic w poziomie rozwoju gospodarczego tych
województw w okresie przed 1939 r.”;

6) w § 11 wyrazy „zaÊwiadczenia potwierdzajàcego
posiadanie uprawnieƒ” zast´puje si´ wyrazami
„decyzji stwierdzajàcej wartoÊç pozostawionych
nieruchomoÊci”;

7) dodaje si´ za∏àcznik do rozporzàdzenia w brzmie-
niu okreÊlonym w za∏àczniku do niniejszego rozpo-
rzàdzenia.
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§ 2. 1. Przepisy niniejszego rozporzàdzenia stosuje
si´ do spraw wszcz´tych i niezakoƒczonych przed
dniem jego wejÊcia w ˝ycie.

2. Wydane na podstawie dotychczasowych przepi-
sów zaÊwiadczenia potwierdzajàce posiadanie upraw-
nieƒ, o których mowa w art. 212, stanowià podstaw´
nabycia nieruchomoÊci na zasadach okreÊlonych

w rozporzàdzeniu, o którym mowa w § 1, w brzmieniu
ustalonym niniejszym rozporzàdzeniem.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Rady Ministrów
z dnia 21 sierpnia 2001 r. (poz. 999)

WYKAZ WOJEWÓDZTW PORÓWNYWALNYCH Z WOJEWÓDZTWAMI ISTNIEJÑCYMI PRZED 1939 R. 
ORAZ WSPÓ¸CZYNNIKÓW WYNIKAJÑCYCH Z RÓ˚NIC W POZIOMIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO 

TYCH WOJEWÓDZTW W OKRESIE PRZED 1939 R.

Województwa porównywalne WartoÊç wspó∏czynnika

Lwowskie — Podkarpackie 1,00
Tarnopolskie — Ma∏opolskie 0,66
Stanis∏awowskie — Ma∏opolskie 0,74
Wo∏yƒskie — Lubelskie 0,85
Poleskie — Podlaskie 0,70
Nowogródzkie  — Podlaskie 0,80
Wileƒskie — Podlaskie 0,64


