
Art. 1. W ustawie z dnia 26 lipca 2001 r. o nabywa-
niu przez u˝ytkowników wieczystych prawa w∏asnoÊci
nieruchomoÊci (Dz. U. Nr 113, poz. 1209 oraz
z 2002 r. Nr 113, poz. 984) w art. 1 ust. 2 otrzymuje
brzmienie:

„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 czte-
rech lat od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy, staro-
sta — w odniesieniu do nieruchomoÊci Skarbu
Paƒstwa albo wójt (burmistrz, prezydent mia-
sta), starosta lub marsza∏ek województwa —
w odniesieniu do nieruchomoÊci b´dàcej w∏a-
snoÊcià jednostki samorzàdu terytorialnego,
wydaje decyzj´ o nabyciu prawa w∏asnoÊci nie-
ruchomoÊci.”.

Art. 2. W sprawach zakoƒczonych decyzjà ostatecz-
nà o odmowie nabycia prawa w∏asnoÊci nieruchomo-
Êci z powodu niespe∏nienia warunku dotyczàcego ter-
minu z∏o˝enia wniosku o nabycie prawa w∏asnoÊci nie-
ruchomoÊci, okreÊlonego w art. 1 ust. 2 ustawy, o któ-
rej mowa w art. 1, w brzmieniu obowiàzujàcym przed
zmianà dokonanà niniejszà ustawà, w∏aÊciwy organ
wydaje decyzj´ w trybie art. 154 Kodeksu post´powa-
nia administracyjnego.

Art. 3. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia,
z mocà od dnia 24 paêdziernika 2002 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

Dziennik Ustaw Nr 3 — 142 — Poz. 24 i 25

KONWENCJA

o ochronie osób w zwiàzku z automatycznym 
przetwarzaniem danych osobowych

PREAMBU¸A

Paƒstwa, cz∏onkowie Rady Europy, sygnatariusze
niniejszej konwencji,

w przekonaniu, i˝ celem Rady Europy jest osiàgni´-
cie wi´kszej jednoÊci jej cz∏onków opartej w szczegól-
noÊci na poszanowaniu prawa, jak równie˝ praw i pod-
stawowych wolnoÊci cz∏owieka,

w przekonaniu, ˝e po˝àdane jest rozszerzenie za-
kresu ochrony praw i podstawowych wolnoÊci ka˝dej
osoby, a w szczególnoÊci prawa do poszanowania pry-
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KONWENCJA NR 108 RADY EUROPY

o ochronie osób w zwiàzku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych,

sporzàdzona w Strasburgu dnia 28 stycznia 1981 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomoÊci:

W dniu 28 stycznia 1981 r. zosta∏a sporzàdzona w Strasburgu Konwencja nr 108 Rady Europy o ochronie osób
w zwiàzku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych, w nast´pujàcym brzmieniu:

Przek∏ad
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U S TAWA

z dnia 19 grudnia 2002 r.

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


