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1218
USTAWA
z dnia 24 sierpnia 2007 r.
o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomoÊciami oraz o zmianie niektórych innych ustaw1)
Art. 1. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomoÊciami (Dz. U. z 2004 r.
Nr 261, poz. 2603, z póên. zm.2)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomoÊci przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758
oraz z 2005 r. Nr 94, poz. 788 i Nr 183,
poz. 1538);

1) art. 2 otrzymuje brzmienie:

2) ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2003 r.
Nr 178, poz. 1749, z 2004 r. Nr 116,
poz. 1206, z 2006 r. Nr 227, poz. 1658
oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427);

„Art. 2. Ustawa nie narusza innych ustaw w zakresie dotyczàcym gospodarki nieruchomoÊciami, a w szczególnoÊci:
———————
1)

Niniejszà ustawà zmienia si´ ustaw´ z dnia 8 marca
1990 r. o samorzàdzie gminnym, ustaw´ z dnia 4 wrzeÊnia
1997 r. o dzia∏ach administracji rzàdowej, ustaw´ z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorzàdzie województwa, ustaw´
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzàdzie powiatowym, ustaw´ z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2782, z 2005 r.
Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459
oraz z 2006 r. Nr 64, poz. 456, Nr 104, poz. 708 i Nr 220,
poz. 1600 i 1601.

3) ustawy z dnia 28 wrzeÊnia 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435,
z póên. zm.3));
4) ustawy z dnia 19 paêdziernika 1991 r.
o gospodarowaniu nieruchomoÊciami
———————
3)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 157, poz. 1315, Nr 167,
poz. 1399 i Nr 175, poz. 1460 i 1462, z 2006 r. Nr 227,
poz. 1658 i Nr 245, poz. 1775 oraz z 2007 r. Nr 59, poz. 405
i Nr 64, poz. 427.
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rolnymi Skarbu Paƒstwa (Dz. U. z 2004 r.
Nr 208, poz. 2128, z póên. zm.4));
5) ustawy z dnia 27 paêdziernika 1994 r.
o autostradach p∏atnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2571, z póên.
zm.5));
6) ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2005 r. Nr 41,
poz. 398, z póên. zm.6));
7) ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi sk∏adnikami mienia Skarbu Paƒstwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 163,
poz. 1711, z póên. zm.7));
8) ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo
wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239,
poz. 2019, z póên. zm.8));
9) ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo
lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100,
poz. 696, z póên. zm.9));
10) ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16,
poz. 94);
11) ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych (Dz. U. Nr 80, poz. 721,
z póên. zm.10)).”;
———————
4)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2772, z 2005 r.
Nr 132, poz. 1110, Nr 163, poz. 1362, Nr 167, poz. 1398,
Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 104,
poz. 708, Nr 141, poz. 997, Nr 170, poz. 1217, Nr 195,
poz. 1437 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 218
i Nr 123, poz. 851.
5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r.
Nr 155, poz. 1297 i Nr 172, poz. 1440, z 2006 r. Nr 12,
poz. 61 oraz z 2007 r. Nr 23, poz. 136 i Nr 99, poz. 666.
6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 132, poz. 1110 oraz
z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249,
poz. 1832.
7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r.
Nr 132, poz. 1110 i Nr 167, poz. 1398 oraz z 2006 r. Nr 141,
poz. 997, Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658 i Nr 249,
poz. 1832.
8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2255, z 2006 r.
Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 21,
poz. 125, Nr 64, poz. 427, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587
i Nr 147, poz. 1033.
9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711,
Nr 141, poz. 1008, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1829
oraz z 2007 r. Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 558.
10) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2003 r. Nr 217, poz. 2124, z 2005 r. Nr 113, poz. 954
i Nr 267, poz. 2251, z 2006 r. Nr 220, poz. 1601 oraz
z 2007 r. Nr 23, poz. 136 i Nr 112, poz. 767.
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2) w art. 4:
a) pkt 11 otrzymuje brzmienie:
„11) op∏acie adiacenckiej — nale˝y przez to rozumieç op∏at´ ustalonà w zwiàzku ze wzrostem wartoÊci nieruchomoÊci spowodowanym budowà urzàdzeƒ infrastruktury
technicznej z udzia∏em Êrodków Skarbu
Paƒstwa, jednostek samorzàdu terytorialnego, Êrodków pochodzàcych z bud˝etu
Unii Europejskiej lub ze êróde∏ zagranicznych niepodlegajàcych zwrotowi, albo
op∏at´ ustalonà w zwiàzku ze scaleniem
i podzia∏em nieruchomoÊci, a tak˝e podzia∏em nieruchomoÊci;”,
b) w pkt 17 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem i dodaje si´ pkt 18 w brzmieniu:
„18) ∏àcznoÊci publicznej — nale˝y przez to rozumieç infrastruktur´ telekomunikacyjnà s∏u˝àcà zapewnieniu publicznie dost´pnych
us∏ug telekomunikacyjnych w rozumieniu
przepisów prawa telekomunikacyjnego.”;
3) w art. 6:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) wydzielanie gruntów pod drogi publiczne
i drogi wodne, budowa, utrzymywanie oraz
wykonywanie robót budowlanych tych dróg,
obiektów i urzàdzeƒ transportu publicznego,
a tak˝e ∏àcznoÊci publicznej i sygnalizacji;”,
b) po pkt 1a dodaje si´ pkt 1b w brzmieniu:
„1b) wydzielanie gruntów pod lotniska, urzàdzenia i obiekty do obs∏ugi ruchu lotniczego, w tym rejonów podejÊç, oraz budowa
i eksploatacja tych lotnisk i urzàdzeƒ;”,
c) pkt 5a otrzymuje brzmienie:
„5a) ochrona Pomników Zag∏ady w rozumieniu
przepisów o ochronie terenów by∏ych
hitlerowskich obozów zag∏ady oraz miejsc
i pomników upami´tniajàcych ofiary terroru komunistycznego;”,
d) pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) budowa i utrzymywanie pomieszczeƒ dla
urz´dów organów w∏adzy, administracji, sàdów i prokuratur, paƒstwowych szkó∏ wy˝szych, szkó∏ publicznych, a tak˝e publicznych: obiektów ochrony zdrowia, przedszkoli, domów opieki spo∏ecznej, placówek
opiekuƒczo-wychowawczych i obiektów
sportowych;”,
e) po pkt 6 dodaje si´ pkt 6a w brzmieniu:
„6a) budowa i utrzymywanie obiektów oraz pomieszczeƒ niezb´dnych do realizacji obowiàzków w zakresie Êwiadczenia przez
operatora publicznego powszechnych
us∏ug pocztowych, a tak˝e innych obiektów i pomieszczeƒ zwiàzanych ze Êwiadczeniem tych us∏ug;”;
4) w art. 10 dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:
„5. Przepisy niniejszego dzia∏u stosuje si´ z uwzgl´dnieniem przepisów o pomocy publicznej.”;
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5) w art. 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Paƒstwowa lub samorzàdowa osoba prawna
mo˝e zrzec si´ w∏asnoÊci lub u˝ytkowania wieczystego nieruchomoÊci odpowiednio na rzecz
Skarbu Paƒstwa lub jednostki samorzàdu terytorialnego.”;
6) art. 19 otrzymuje brzmienie:
„Art. 19. 1. Sprzeda˝ nieruchomoÊci, oddawanie
w u˝ytkowanie wieczyste, u˝ytkowanie, najem lub dzier˝aw´, je˝eli sà po∏o˝one na obszarach:
1) terenów górniczych — wymaga,
w razie braku planu miejscowego,
porozumienia z organem w∏aÊciwym do udzielania koncesji na wydobywanie kopalin;
2) parków narodowych — wymaga porozumienia z dyrektorem w∏aÊciwego parku narodowego;
3) graniczàcych z nieruchomoÊciami
oddanymi w trwa∏y zarzàd na cele
obronnoÊci i bezpieczeƒstwa paƒstwa — wymaga porozumienia z w∏aÊciwym w tych sprawach naczelnym
organem administracji rzàdowej.
2. W odniesieniu do nieruchomoÊci po∏o˝onych na obszarach morskiego pasa
nadbrze˝nego wymagane jest porozumienie z w∏aÊciwym terytorialnie organem administracji morskiej, w razie:
1) sprzeda˝y, oddawania w u˝ytkowanie wieczyste, u˝ytkowanie, najem
lub dzier˝aw´ — na obszarze pasa
technicznego;
2) sprzeda˝y lub oddawania w u˝ytkowanie wieczyste — na obszarze pasa ochronnego.
3. W przypadku naruszenia przepisów
ust. 1 i 2, strony umowy ponoszà odpowiedzialnoÊç na zasadach ogólnych.”;
7) w art. 23:
a) w ust. 1:
— pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) ewidencjonujà nieruchomoÊci zgodnie
z katastrem nieruchomoÊci;”,
— pkt 7a i 8 otrzymujà brzmienie:
„7a) wydzier˝awiajà, wynajmujà i u˝yczajà
nieruchomoÊci wchodzàce w sk∏ad zasobu, przy czym umowa zawierana na
czas oznaczony d∏u˝szy ni˝ 3 lata lub
czas nieoznaczony wymaga zgody wojewody; zgoda wojewody jest wymagana
równie˝ w przypadku, gdy po umowie
zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierajà kolejne umowy, których
przedmiotem jest ta sama nieruchomoÊç;
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8) podejmujà czynnoÊci w post´powaniu sàdowym, w szczególnoÊci w sprawach dotyczàcych w∏asnoÊci lub innych praw rzeczowych na nieruchomoÊci, o zap∏at´ nale˝noÊci za korzystanie z nieruchomoÊci,
o roszczenia ze stosunku najmu, dzier˝awy lub u˝yczenia, o stwierdzenie nabycia
spadku, o stwierdzenie nabycia w∏asnoÊci
nieruchomoÊci przez zasiedzenie.”,
— po pkt 8 dodaje si´ pkt 9 w brzmieniu:
„9) sk∏adajà wnioski o za∏o˝enie ksi´gi wieczystej dla nieruchomoÊci Skarbu Paƒstwa oraz o wpis w ksi´dze wieczystej.”,

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a—1d w brzmieniu:
„1a. Starosta sporzàdza roczne sprawozdanie
z gospodarowania nieruchomoÊciami zasobu i przekazuje je wojewodzie w terminie do dnia 30 kwietnia roku nast´pujàcego po roku, którego sprawozdanie dotyczy.
1b. Obowiàzek ewidencjonowania, o którym
mowa w ust. 1 pkt 1, dotyczy równie˝ nieruchomoÊci Skarbu Paƒstwa oddanych
w u˝ytkowanie wieczyste.
1c. Ewidencjonowanie, o którym mowa w ust. 1
pkt 1, obejmuje w szczególnoÊci:
1) oznaczenie nieruchomoÊci wed∏ug ksi´gi
wieczystej oraz katastru nieruchomoÊci;
2) powierzchnie nieruchomoÊci;
3) wskazanie dokumentu potwierdzajàcego posiadanie przez Skarb Paƒstwa
praw do nieruchomoÊci, w przypadku
braku ksi´gi wieczystej;
4) przeznaczenie nieruchomoÊci w planie
miejscowym, a w przypadku braku planu — w studium uwarunkowaƒ i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy;
5) wskazanie daty ostatniej aktualizacji
op∏aty rocznej z tytu∏u u˝ytkowania wieczystego nieruchomoÊci Skarbu Paƒstwa oddanych w u˝ytkowanie wieczyste lub daty ostatniej aktualizacji op∏aty
rocznej z tytu∏u trwa∏ego zarzàdu nieruchomoÊci Skarbu Paƒstwa;
6) informacje o zg∏oszonych roszczeniach
do nieruchomoÊci;
7) informacje o toczàcych si´ post´powaniach administracyjnych i sàdowych.
1d. Plany wykorzystania zasobu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, opracowuje si´ na okres
3 lat. Plany zawierajà w szczególnoÊci:
1) zestawienie powierzchni nieruchomoÊci
zasobu oraz nieruchomoÊci Skarbu Paƒstwa oddanych w u˝ytkowanie wieczyste;
2) prognoz´:
a) dotyczàcà udost´pnienia nieruchomoÊci zasobu oraz nabywania nieruchomoÊci do zasobu,
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b) poziomu
wydatków
zwiàzanych
z udost´pnieniem nieruchomoÊci zasobu oraz nabywaniem nieruchomoÊci do zasobu,
c) wp∏ywów osiàganych z op∏at z tytu∏u
u˝ytkowania wieczystego nieruchomoÊci Skarbu Paƒstwa oddanych
w u˝ytkowanie wieczyste oraz op∏at
z tytu∏u trwa∏ego zarzàdu nieruchomoÊci Skarbu Paƒstwa,
d) dotyczàcà aktualizacji op∏at z tytu∏u
u˝ytkowania wieczystego nieruchomoÊci Skarbu Paƒstwa oddanych
w u˝ytkowanie wieczyste oraz op∏at
z tytu∏u trwa∏ego zarzàdu nieruchomoÊci Skarbu Paƒstwa;
3) program zagospodarowania nieruchomoÊci zasobu.”,
c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Od wp∏ywów osiàganych ze sprzeda˝y,
op∏at z tytu∏u trwa∏ego zarzàdu, u˝ytkowania, czynszu dzier˝awnego i najmu — nieruchomoÊci Skarbu Paƒstwa, o których mowa
w ust. 1, a tak˝e od wp∏ywów osiàganych
z op∏at z tytu∏u u˝ytkowania wieczystego
nieruchomoÊci Skarbu Paƒstwa oddanych
w u˝ytkowanie wieczyste, oraz od odsetek
za nieterminowe wnoszenie tych nale˝noÊci
potràca si´ 25 % Êrodków, które stanowià
dochód powiatu, na obszarze którego po∏o˝one sà te nieruchomoÊci.”;
8) w art. 25 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Wykonywanie czynnoÊci, o których mowa
w ust. 2, z wy∏àczeniem czynnoÊci wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 7—9, mo˝e byç powierzane zarzàdcom nieruchomoÊci, rzeczoznawcom majàtkowym, poÊrednikom w obrocie
nieruchomoÊciami lub przedsi´biorcom, którzy zatrudniajà te osoby. Wy∏onienie podmiotów, o których mowa w zdaniu pierwszym, nast´puje na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych.”;
9) w art. 33:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W∏aÊciwy organ mo˝e ˝àdaç rozwiàzania
umowy u˝ytkowania wieczystego przed
up∏ywem ustalonego okresu stosownie do
art. 240 Kodeksu cywilnego, je˝eli u˝ytkownik wieczysty korzysta z tej nieruchomoÊci
w sposób sprzeczny z ustalonym w umowie,
a w szczególnoÊci, je˝eli nie zabudowa∏ jej
w ustalonym terminie.”,
b) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:
„3a. W razie rozwiàzania umowy u˝ytkowania
wieczystego przed up∏ywem okresu ustalonego w umowie zwraca si´ sum´ op∏at
rocznych wniesionych z tego tytu∏u za niewykorzystany okres u˝ytkowania wieczy-
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stego. Op∏aty podlegajà waloryzacji. Maksymalna wysokoÊç kwoty podlegajàcej
zwrotowi nie mo˝e przekraczaç wartoÊci
prawa u˝ytkowania wieczystego okreÊlonej na dzieƒ rozwiàzania umowy.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Przepisy ust. 1—3a stosuje si´ odpowiednio
do u˝ytkowania wieczystego nabytego w inny sposób ni˝ w drodze umowy zawartej
w formie aktu notarialnego.”;
10) w art. 34 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Zbycie nieruchomoÊci zabudowanej domem
wielolokalowym na rzecz innych osób ni˝ wymienione w ust. 1 pkt 1 i 2 nie mo˝e nastàpiç
z pomini´ciem pierwszeƒstwa w nabyciu lokali mieszkalnych przys∏ugujàcego najemcom
tych lokali.”;
11) w art. 35:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W∏aÊciwy organ sporzàdza i podaje do
publicznej wiadomoÊci wykaz nieruchomoÊci
przeznaczonych do sprzeda˝y, do oddania
w u˝ytkowanie wieczyste, u˝ytkowanie, najem lub dzier˝aw´. Wykaz ten wywiesza si´
na okres 21 dni w siedzibie w∏aÊciwego
urz´du, a ponadto informacj´ o wywieszeniu tego wykazu podaje si´ do publicznej
wiadomoÊci przez og∏oszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo
przyj´ty w danej miejscowoÊci, a tak˝e na
stronach internetowych w∏aÊciwego urz´du.”,
b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Obowiàzek, o którym mowa w ust. 1, nie
dotyczy oddania nieruchomoÊci w najem
lub dzier˝aw´ na czas oznaczony do 3 miesi´cy. Wykaz sporzàdza si´ i podaje do
publicznej wiadomoÊci, je˝eli po umowie
zawartej na czas oznaczony do 3 miesi´cy
strony zawierajà kolejne umowy, których
przedmiotem jest ta sama nieruchomoÊç.”;
12) w art. 37:
a) w ust. 2:
— pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) przedmiotem zbycia jest nieruchomoÊç
lub jej cz´Êci, jeÊli mogà poprawiç warunki zagospodarowania nieruchomoÊci przyleg∏ej, stanowiàcej w∏asnoÊç lub oddanej
w u˝ytkowanie wieczyste osobie, która zamierza t´ nieruchomoÊç lub jej cz´Êci nabyç, je˝eli nie mogà byç zagospodarowane jako odr´bne nieruchomoÊci;”,
— w pkt 11 na koƒcu kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem i dodaje si´ pkt 12 w brzmieniu:
„12) jest zbywana na rzecz podmiotów, o których mowa w art. 61 ust. 1.”,
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b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio przy
zawieraniu umów u˝ytkowania, najmu lub
dzier˝awy na czas oznaczony d∏u˝szy ni˝
3 lata lub na czas nieoznaczony. Wojewoda
albo odpowiednia rada lub sejmik mogà
wyraziç zgod´ na odstàpienie od obowiàzku
przetargowego trybu zawarcia tych umów.”;
13) w art. 38 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Og∏oszenie o przetargu podaje si´ do publicznej wiadomoÊci nie wczeÊniej ni˝ po up∏ywie
terminów, o których mowa w art. 34 ust. 1
pkt 1 i 2 oraz ust. 4. W og∏oszeniu o przetargu
podaje si´ informacje zamieszczone w wykazie
oraz czas, miejsce i warunki przetargu, a w razie og∏oszenia kolejnego przetargu lub rokowaƒ, równie˝ terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów. Og∏oszenie o przetargu
wywiesza si´ w siedzibie w∏aÊciwego urz´du,
a ponadto informacj´ o og∏oszeniu przetargu
podaje si´ do publicznej wiadomoÊci w sposób zwyczajowo przyj´ty w danej miejscowoÊci, a tak˝e na stronach internetowych w∏aÊciwego urz´du.”;
14) w art. 39 ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:
„1. Je˝eli pierwszy przetarg zakoƒczy∏ si´ wynikiem negatywnym, w okresie nie krótszym ni˝
30 dni, ale nie d∏u˝szym ni˝ 6 miesi´cy, liczàc
od dnia jego zamkni´cia, przeprowadza si´
drugi przetarg, w którym w∏aÊciwy organ mo˝e obni˝yç cen´ wywo∏awczà nieruchomoÊci
ustalonà przy og∏oszeniu pierwszego przetargu, stosownie do art. 67 ust. 2 pkt 2.
2. Je˝eli drugi przetarg zakoƒczy∏ si´ wynikiem
negatywnym, w∏aÊciwy organ w okresie nie
krótszym ni˝ 30 dni, ale nie d∏u˝szym ni˝
6 miesi´cy, liczàc od dnia jego zamkni´cia,
mo˝e zbyç nieruchomoÊç w drodze rokowaƒ
albo organizowaç kolejne przetargi. Przy ustalaniu warunków kolejnych przetargów stosuje
si´ zasady obowiàzujàce przy organizowaniu
drugiego przetargu.”;
15) w art. 41 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Je˝eli osoba ustalona jako nabywca nieruchomoÊci nie przystàpi bez usprawiedliwienia do
zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa
w ust. 1, organizator przetargu mo˝e odstàpiç
od zawarcia umowy, a wp∏acone wadium nie
podlega zwrotowi. W zawiadomieniu zamieszcza si´ informacj´ o tym uprawnieniu.”;
16) w art. 43:
a) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) oddania nieruchomoÊci lub jej cz´Êci w najem, dzier˝aw´ albo u˝yczenie na czas nie
d∏u˝szy ni˝ czas, na który zosta∏ ustanowiony trwa∏y zarzàd, z równoczesnym zawiadomieniem w∏aÊciwego organu i organu nadzorujàcego, je˝eli umowa jest zawierana na
czas oznaczony do 3 lat, albo za zgodà tych
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organów, je˝eli umowa jest zawierana na
czas oznaczony d∏u˝szy ni˝ 3 lata lub czas
nieoznaczony, jednak na okres nie d∏u˝szy
ni˝ czas, na który zosta∏ ustanowiony trwa∏y
zarzàd; zgoda jest wymagana równie˝
w przypadku, gdy po umowie zawartej na
czas oznaczony strony zawierajà kolejne
umowy, których przedmiotem jest ta sama
nieruchomoÊç.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. NieruchomoÊci, o których mowa w art. 60
ust. 1, oddane w trwa∏y zarzàd ministerstwom, urz´dom centralnym i urz´dom wojewódzkim lub cz´Êci tych nieruchomoÊci
mogà byç oddawane w najem, dzier˝aw´
lub u˝yczenie za zgodà ministra w∏aÊciwego
do spraw administracji publicznej.”,
c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. NieruchomoÊci stanowiàce przedmiot w∏asnoÊci lub przedmiot u˝ytkowania wieczystego Skarbu Paƒstwa oddaje si´ w trwa∏y
zarzàd paƒstwowej jednostce organizacyjnej, a nieruchomoÊci stanowiàce przedmiot
w∏asnoÊci lub przedmiot u˝ytkowania wieczystego jednostki samorzàdu terytorialnego — odpowiedniej samorzàdowej jednostce organizacyjnej, chyba ˝e odr´bne przepisy stanowià inaczej.”;
17) w art. 60:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Gospodarka nieruchomoÊciami stanowiàcymi przedmiot w∏asnoÊci Skarbu Paƒstwa, na
potrzeby statutowe:
1) Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
Trybuna∏u Konstytucyjnego, Rzecznika
Praw Obywatelskich, Sàdu Najwy˝szego,
Naczelnego Sàdu Administracyjnego i innych sàdów administracyjnych, Najwy˝szej Izby Kontroli, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Krajowego Biura Wyborczego, Instytutu Pami´ci Narodowej — Komisji Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz Paƒstwowej Inspekcji Pracy, ministerstw, urz´dów centralnych i urz´dów wojewódzkich,
2) Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad, z wy∏àczeniem rejonów
— nale˝y do ministra w∏aÊciwego do spraw
administracji publicznej.”,
b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Przez potrzeby statutowe, o których mowa
w ust. 1, nale˝y rozumieç niezb´dne do realizacji zadaƒ i celów statutowych potrzeby komórek organizacyjnych, w szczególnoÊci izb,
wydzia∏ów i oddzia∏ów, wyszczególnionych
w statutach lub regulaminach jednostek organizacyjnych wymienionych w ust. 1.”,
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c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Minister w∏aÊciwy do spraw administracji
publicznej oddaje nieodp∏atnie, w drodze
decyzji, jednostkom organizacyjnym, o których mowa w ust. 1, w trwa∏y zarzàd nieruchomoÊci stanowiàce zasób nieruchomoÊci
Skarbu Paƒstwa, po uprzednim przej´ciu
niezb´dnej dokumentacji i zawarciu porozumienia ze starostà, wykonujàcym zadanie
z zakresu administracji rzàdowej, okreÊlajàcego nieruchomoÊci, które majà byç z zasobu oddane tym jednostkom.”;
18) w art. 61 ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:
„1. Przedstawicielstwom dyplomatycznym lub urz´dom konsularnym paƒstw obcych oraz innym
przedstawicielstwom i instytucjom zrównanym
z nimi w zakresie przywilejów i immunitetów
na podstawie ustaw, umów mi´dzynarodowych
lub powszechnie obowiàzujàcych zwyczajów
mi´dzynarodowych nieruchomoÊci Skarbu Paƒstwa mogà byç, na zasadzie wzajemnoÊci, zbywane lub oddawane w u˝ytkowanie, dzier˝aw´
lub najem.
2. Umowy z podmiotami, o których mowa
w ust. 1, zawiera minister w∏aÊciwy do spraw
administracji publicznej. Minister mo˝e udzieliç bonifikaty, o której mowa w art. 68 ust. 1
pkt 11, na wniosek ministra w∏aÊciwego do
spraw zagranicznych.”;
19) w art. 65 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2,
stosuje si´ przepisy art. 33 ust. 3 i 3a.”;
20) w art. 67:
a) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) cen´ wywo∏awczà w drugim przetargu mo˝na ustaliç w wysokoÊci ni˝szej ni˝ wartoÊç
nieruchomoÊci, jednak nie ni˝szej ni˝ 50 %
tej wartoÊci;”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Przepisów ust. 2—3a nie stosuje si´ przy
zbyciu nieruchomoÊci na rzecz podmiotów,
o których mowa w art. 61 ust. 1.”;
21) w art. 68:
a) w ust. 1:
— pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) organizacjom zrzeszajàcym dzia∏kowców z przeznaczeniem na ogrody dzia∏kowe;”,
— pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„9) spó∏dzielniom mieszkaniowym w zwiàzku
z ustanowieniem odr´bnej w∏asnoÊci lokali lub z przeniesieniem w∏asnoÊci lokali
lub domów jednorodzinnych;”,
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— po pkt 9 dodaje si´ pkt 10 i 11 w brzmieniu:
„10) osobie, o której mowa w art. 37 ust. 2
pkt 6, z zastrze˝eniem, ˝e nieruchomoÊç
przyleg∏a jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe;
11) podmiotom, o których mowa w art. 61
ust. 1.”,

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. W przypadku, o którym mowa w ust. 1
pkt 7, bonifikata obejmuje cen´ lokalu,
w tym cen´ udzia∏u w prawie w∏asnoÊci
gruntu lub, w przypadku gdy udzia∏ obejmuje prawo u˝ytkowania wieczystego,
pierwszà op∏at´ z tego tytu∏u. Bonifikata
udzielana od ceny lokalu obejmuje wszystkie jej sk∏adniki w jednakowej wysokoÊci.”,
c) ust. 2 i 2a otrzymujà brzmienie:
„2. Je˝eli nabywca nieruchomoÊci zby∏ nieruchomoÊç lub wykorzysta∏ jà na inne cele ni˝ cele
uzasadniajàce udzielenie bonifikaty, przed
up∏ywem 10 lat, a w przypadku nieruchomoÊci stanowiàcej lokal mieszkalny przed up∏ywem 5 lat, liczàc od dnia nabycia, jest zobowiàzany do zwrotu kwoty równej udzielonej
bonifikacie po jej waloryzacji. Zwrot nast´puje na ˝àdanie w∏aÊciwego organu.
2a. Przepisu ust. 2 nie stosuje si´ w przypadku:
1) zbycia na rzecz osoby bliskiej, z zastrze˝eniem ust. 2b;
2) zbycia pomi´dzy jednostkami samorzàdu
terytorialnego;
3) zbycia pomi´dzy jednostkami samorzàdu
terytorialnego i Skarbem Paƒstwa;
4) zamiany lokalu mieszkalnego na inny lokal mieszkalny albo nieruchomoÊç przeznaczonà lub wykorzystywanà na cele
mieszkaniowe;
5) sprzeda˝y lokalu mieszkalnego, jeÊli
Êrodki uzyskane z jego sprzeda˝y przeznaczone zostanà w ciàgu 12 miesi´cy na
nabycie innego lokalu mieszkalnego albo
nieruchomoÊci przeznaczonej lub wykorzystanej na cele mieszkaniowe.”,
d) po ust. 2a dodaje si´ ust. 2b i 2c w brzmieniu:
„2b. Przepis ust. 2 stosuje si´ odpowiednio do
osoby bliskiej, która zby∏a lub wykorzysta∏a nieruchomoÊç na inne cele ni˝ cele uzasadniajàce udzielenie bonifikaty, przed
up∏ywem 10 lat, a w przypadku nieruchomoÊci stanowiàcej lokal mieszkalny przed
up∏ywem 5 lat, liczàc od dnia pierwotnego
nabycia.
2c. W∏aÊciwy organ mo˝e odstàpiç od ˝àdania
zwrotu udzielonej bonifikaty, w innych
przypadkach ni˝ okreÊlone w ust. 2a, za
zgodà odpowiednio wojewody, rady lub
sejmiku.”,
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e) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Zgoda, o której mowa w ust. 1, 2c i 3, mo˝e
dotyczyç wi´cej ni˝ jednej nieruchomoÊci.”;
22) w art. 71 dodaje si´ ust. 6 w brzmieniu:
„6. W razie wygaÊni´cia u˝ytkowania wieczystego
op∏ata roczna z tytu∏u u˝ytkowania wieczystego za rok, w którym prawo wygas∏o, podlega
zmniejszeniu proporcjonalnie do czasu trwania u˝ytkowania wieczystego w tym roku.”;
23) w art. 72 w ust. 3 po pkt 3 dodaje si´ pkt 3a
w brzmieniu:
„3a) za nieruchomoÊci gruntowe oddane na cele
rolne — 1 % ceny;”;
24) w art. 73 po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si´ odpowiednio do
udzia∏u w prawie u˝ytkowania wieczystego
nieruchomoÊci gruntowej, w przypadku:
1) ustanowienia odr´bnej w∏asnoÊci lokalu,
którego przeznaczenie jest inne ni˝ cel, na
który nieruchomoÊç zosta∏a oddana
w u˝ytkowanie wieczyste, lub
2) zmiany sposobu korzystania z lokalu.”;
25) art. 74 otrzymuje brzmienie:
„Art. 74. 1. Osobom fizycznym, których dochód
miesi´czny na jednego cz∏onka gospodarstwa domowego nie przekracza
50 % przeci´tnego wynagrodzenia
w gospodarce narodowej w roku poprzedzajàcym rok, za który op∏ata ma
byç wnoszona, og∏aszanego przez Prezesa G∏ównego Urz´du Statystycznego
w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia
17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353,
z póên. zm.11)), w∏aÊciwy organ udziela
na ich wniosek 50 % bonifikaty od op∏at
rocznych z tytu∏u u˝ytkowania wieczystego nieruchomoÊci gruntowej, je˝eli
nieruchomoÊç jest przeznaczona lub
wykorzystywana na cele mieszkaniowe.
2. Osoby, o których mowa w ust. 1, którym przys∏ugujà spó∏dzielcze prawa do
lokali, korzystajà z bonifikaty w formie
ulgi w op∏atach z tytu∏u udzia∏u w kosztach eksploatacji budynków. WysokoÊç
ulgi powinna odpowiadaç wysokoÊci
bonifikaty od op∏aty rocznej z tytu∏u
———————
11)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 99,
poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 121, poz. 1264, Nr 144,
poz. 1530, Nr 191, poz. 1954, Nr 210, poz. 2135 i Nr 236,
poz. 2355, z 2005 r. Nr 167, poz. 1397 i Nr 169, poz. 1412
i 1421, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 208, poz. 1534
oraz z 2007 r. Nr 17, poz. 95 i Nr 82, poz. 558.
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u˝ytkowania wieczystego nieruchomoÊci gruntowej, udzielonej spó∏dzielni
mieszkaniowej, proporcjonalnie do powierzchni lokali zajmowanych przez
osoby uprawnione do bonifikaty.”;

26) w art. 77 dodaje si´ ust. 5 i 6 w brzmieniu:
„5. Zaliczenie wartoÊci nak∏adów poniesionych
przez u˝ytkownika wieczystego nieruchomoÊci
na budow´ poszczególnych urzàdzeƒ infrastruktury technicznej nast´puje równie˝ w przypadku, gdy nie zosta∏y one uwzgl´dnione w poprzednio dokonywanych aktualizacjach.
6. Zasady, o których mowa w ust. 4 i 5, stosuje
si´ odpowiednio do nak∏adów koniecznych
wp∏ywajàcych na cechy techniczno-u˝ytkowe
gruntu, poniesionych przez u˝ytkownika wieczystego, o ile w ich nast´pstwie wzros∏a wartoÊç nieruchomoÊci gruntowej.”;
27) w art. 83 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) za nieruchomoÊci oddane na cele mieszkaniowe, na realizacj´ urzàdzeƒ infrastruktury technicznej i innych celów publicznych, dzia∏alnoÊç
charytatywnà, opiekuƒczà, kulturalnà, leczniczà, oÊwiatowà, naukowà, badawczo-rozwojowà, wychowawczà, sportowà lub turystycznà,
a tak˝e na siedziby organów w∏adzy i administracji publicznej niewymienionych w art. 60
ust. 1 — 0,3 % ceny;”;
28) w art. 84 w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) na siedziby organów administracji publicznej
i sàdów niewymienionych w art. 60 ust. 1 oraz
prokuratur;”;
29) w art. 87 dodaje si´ ust. 5 i 6 w brzmieniu:
„5. Zaliczenie wartoÊci nak∏adów poniesionych
przez jednostk´ organizacyjnà na budow´ poszczególnych urzàdzeƒ infrastruktury technicznej nast´puje równie˝ w przypadku, gdy nie
zosta∏y one uwzgl´dnione w poprzednio dokonywanych aktualizacjach.
6. Zasady, o których mowa w ust. 4 i 5, stosuje
si´ odpowiednio do nak∏adów koniecznych
wp∏ywajàcych na cechy techniczno-u˝ytkowe
gruntu, poniesionych przez jednostk´ organizacyjnà, o ile w ich nast´pstwie wzros∏a wartoÊç nieruchomoÊci gruntowej.”;
30) w art. 88 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Je˝eli jednostka organizacyjna ponios∏a nak∏ady na wybudowanie budynków i innych urzàdzeƒ trwale zwiàzanych z gruntem, po∏o˝onych na nieruchomoÊci oddanej w trwa∏y zarzàd, wartoÊci tych nak∏adów nie uwzgl´dnia
si´ w cenie nieruchomoÊci b´dàcej podstawà
do ustalenia op∏at z tytu∏u trwa∏ego zarzàdu.
Przepis ten stosuje si´ odpowiednio w przypadku nabycia budynków i innych urzàdzeƒ
w trybie, o którym mowa w art. 17.”;
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31) art. 92 otrzymuje brzmienie:
„Art. 92. 1. Przepisów niniejszego rozdzia∏u nie
stosuje si´ do nieruchomoÊci po∏o˝onych na obszarach przeznaczonych
w planach miejscowych na cele rolne
i leÊne, a w przypadku braku planu
miejscowego do nieruchomoÊci wykorzystywanych na cele rolne i leÊne,
chyba ˝e dokonanie podzia∏u spowodowa∏oby koniecznoÊç wydzielenia
nowych dróg nieb´dàcych niezb´dnymi drogami dojazdowymi do nieruchomoÊci wchodzàcych w sk∏ad
gospodarstw rolnych albo spowodowa∏oby wydzielenie dzia∏ek gruntu
o powierzchni mniejszej ni˝ 0,3000 ha.
2. Za nieruchomoÊci wykorzystywane na
cele rolne i leÊne uznaje si´ nieruchomoÊci wykazane w katastrze nieruchomoÊci jako u˝ytki rolne albo grunty
leÊne oraz zadrzewione i zakrzewione,
a tak˝e wchodzàce w sk∏ad nieruchomoÊci rolnych u˝ytki kopalne, nieu˝ytki i drogi, je˝eli nie ustalono dla nich
warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.”;
32) w art. 93:
a) ust. 2a i 3 otrzymujà brzmienie:
„2a. Podzia∏ nieruchomoÊci po∏o˝onych na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele rolne i leÊne, a w przypadku braku planu miejscowego wykorzystywanych na cele rolne i leÊne, powodujàcy
wydzielenie dzia∏ki gruntu o powierzchni
mniejszej ni˝ 0,3000 ha, jest dopuszczalny,
pod warunkiem ˝e dzia∏ka ta zostanie przeznaczona na powi´kszenie sàsiedniej nieruchomoÊci lub dokonana zostanie regulacja granic mi´dzy sàsiadujàcymi nieruchomoÊciami. W decyzji zatwierdzajàcej podzia∏ nieruchomoÊci okreÊla si´ termin na
przeniesienie praw do wydzielonych dzia∏ek gruntu, który nie mo˝e byç d∏u˝szy ni˝
6 miesi´cy od dnia, w którym decyzja zatwierdzajàca podzia∏ nieruchomoÊci sta∏a
si´ ostateczna. Przepisu nie stosuje si´
w przypadku podzia∏ów nieruchomoÊci,
o których mowa w art. 95.
3. Podzia∏ nieruchomoÊci nie jest dopuszczalny, je˝eli projektowane do wydzielenia
dzia∏ki gruntu nie majà dost´pu do drogi
publicznej; za dost´p do drogi publicznej
uwa˝a si´ równie˝ wydzielenie drogi wewn´trznej wraz z ustanowieniem na tej
drodze odpowiednich s∏u˝ebnoÊci dla wydzielonych dzia∏ek gruntu albo ustanowienie dla tych dzia∏ek innych s∏u˝ebnoÊci
drogowych, je˝eli nie ma mo˝liwoÊci wydzielenia drogi wewn´trznej z nieruchomoÊci obj´tej podzia∏em. Nie ustanawia
si´ s∏u˝ebnoÊci na drodze wewn´trznej
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w przypadku sprzeda˝y wydzielonych dzia∏ek gruntu wraz ze sprzeda˝à udzia∏u
w prawie do dzia∏ki gruntu stanowiàcej
drog´ wewn´trznà. Przepisu nie stosuje
si´ w odniesieniu do projektowanych do
wydzielenia dzia∏ek gruntu stanowiàcych
cz´Êci nieruchomoÊci, o których mowa
w art. 37 ust. 2 pkt 6.”,

b) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a i 3b w brzmieniu:
„3a. Warunku, o którym mowa w ust. 2a, dotyczàcego wydzielenia dzia∏ki gruntu o powierzchni mniejszej ni˝ 0,3000 ha, nie stosuje si´ do dzia∏ek gruntu projektowanych
do wydzielenia pod drogi wewn´trzne.
3b. Je˝eli przedmiotem podzia∏u jest nieruchomoÊç zabudowana, a proponowany
jej podzia∏ powoduje tak˝e podzia∏ budynku, granice projektowanych do wydzielenia dzia∏ek gruntu powinny przebiegaç
wzd∏u˝ pionowych p∏aszczyzn, które tworzone sà przez Êciany oddzielenia przeciwpo˝arowego usytuowane na ca∏ej wysokoÊci budynku od fundamentu do przekrycia dachu. W budynkach, w których nie
ma Êcian oddzielenia przeciwpo˝arowego, granice projektowanych do wydzielenia dzia∏ek gruntu powinny przebiegaç
wzd∏u˝ pionowych p∏aszczyzn, które tworzone sà przez Êciany usytuowane na ca∏ej wysokoÊci budynku od fundamentu do
przekrycia dachu, wyraênie dzielàce budynek na dwie odr´bnie wykorzystywane
cz´Êci.”;
33) w art. 94 ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:
„1. W przypadku braku planu miejscowego — je˝eli nieruchomoÊç jest po∏o˝ona na obszarze
nieobj´tym obowiàzkiem sporzàdzenia tego
planu — podzia∏u nieruchomoÊci mo˝na dokonaç, je˝eli:
1) nie jest sprzeczny z przepisami odr´bnymi,
albo
2) jest zgodny z warunkami okreÊlonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
2. Je˝eli w przypadku, o którym mowa w ust. 1,
wniosek o podzia∏ zosta∏ z∏o˝ony:
1) po up∏ywie 6 miesi´cy, liczàc od dnia podj´cia przez gmin´ uchwa∏y o przystàpieniu do
sporzàdzenia planu miejscowego, lub
2) po wy∏o˝eniu projektu planu miejscowego
do publicznego wglàdu
— post´powanie w sprawie podzia∏u nieruchomoÊci zawiesza si´ do czasu uchwalenia
planu miejscowego, jednak nie d∏u˝ej ni˝ na
okres 6 miesi´cy, liczàc od dnia z∏o˝enia wniosku o podzia∏. Je˝eli w okresie zawieszenia post´powania w sprawie podzia∏u nieruchomoÊci plan miejscowy nie zostanie uchwalony,
stosuje si´ przepis ust. 1.”;
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34) w art. 95:
a) zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:
„Niezale˝nie od ustaleƒ planu miejscowego,
a w przypadku braku planu niezale˝nie od decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu, podzia∏ nieruchomoÊci mo˝e nastàpiç
w celu:”,
b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) wydzielenia cz´Êci nieruchomoÊci obj´tej decyzjà o ustaleniu lokalizacji drogi publicznej;”,
c) po pkt 6 dodaje si´ pkt 6a w brzmieniu:
„6a) wydzielenia cz´Êci nieruchomoÊci obj´tej
decyzjà o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej;”,
d) pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) wydzielenia dzia∏ki budowlanej niezb´dnej
do korzystania z budynku mieszkalnego;”;
35) w art. 96 ust. 1b i 2 otrzymujà brzmienie:
„1b. W przypadku wydzielenia nieruchomoÊci,
której w∏asnoÊç lub u˝ytkowanie wieczyste
zosta∏y nabyte z mocy prawa, albo w przypadku wydzielenia cz´Êci nieruchomoÊci na
potrzeby zwrotu wyw∏aszczonej nieruchomoÊci nie wydaje si´ decyzji, o której mowa
w ust. 1. Ostateczna decyzja o nabyciu w∏asnoÊci lub u˝ytkowania wieczystego albo
ostateczna decyzja o zwrocie wyw∏aszczonej
nieruchomoÊci zatwierdza podzia∏.
2. W przypadku gdy o podziale nieruchomoÊci
orzeka sàd, nie wydaje si´ decyzji, o której
mowa w ust. 1, i pozwolenia, o którym mowa
w ust. 1a. Je˝eli podzia∏ nieruchomoÊci jest
uzale˝niony od ustaleƒ planu miejscowego,
a w razie braku planu — od warunków okreÊlonych w art. 94 ust. 1 i 2, sàd zasi´ga opinii
wójta (burmistrza, prezydenta miasta),
a w odniesieniu do nieruchomoÊci wpisanej
do rejestru zabytków tak˝e opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków. Do opinii tych
nie stosuje si´ art. 93 ust. 5.”;
36) w art. 97:
a) w ust. 1a:
— pkt 2 i 3 otrzymujà brzmienie:
„2) wypis z katastru nieruchomoÊci i kopi´
mapy katastralnej obejmujàcej nieruchomoÊç podlegajàcà podzia∏owi;
3) decyzj´ o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku,
o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2;”,
— dodaje si´ pkt 3a w brzmieniu:
„3a) pozwolenie, o którym mowa w art. 96
ust. 1a, w przypadku nieruchomoÊci
wpisanej do rejestru zabytków;”,
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b) ust. 1b otrzymuje brzmienie:
„1b. Je˝eli jest wymagane wyra˝enie opinii,
o której mowa w art. 93 ust. 4 i 5, lub uzyskanie pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków, o którym mowa w art. 96
ust. 1a, dokumenty wymienione w ust. 1a
pkt 5—8 do∏àcza si´ do wniosku o podzia∏
nieruchomoÊci po uzyskaniu pozytywnej
opinii lub pozwolenia. Dokumenty te podlegajà przyj´ciu do paƒstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego.”,
c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. W przypadkach, o których mowa w art. 95
pkt 3—5, podzia∏u nieruchomoÊci mo˝na
dokonaç z urz´du albo na wniosek odpowiednio starosty, wykonujàcego zadanie
z zakresu administracji rzàdowej, zarzàdu
powiatu albo zarzàdu województwa.”;
37) w art. 97a pkt 1 i 2 otrzymujà brzmienie:
„1) informacj´ o zamiarze dokonania podzia∏u nieruchomoÊci wójt, burmistrz albo prezydent
miasta podaje do publicznej wiadomoÊci
w sposób zwyczajowo przyj´ty w danej miejscowoÊci oraz na stronach internetowych
urz´du gminy, a tak˝e przez og∏oszenie w prasie o zasi´gu ogólnopolskim;
2) je˝eli w terminie 2 miesi´cy od dnia og∏oszenia nie zg∏oszà si´ osoby, którym przys∏ugujà
prawa rzeczowe do nieruchomoÊci, mo˝na
wszczàç post´powanie w sprawie podzia∏u
nieruchomoÊci;”;
38) w art. 98a:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Je˝eli w wyniku podzia∏u nieruchomoÊci dokonanego na wniosek w∏aÊciciela lub u˝ytkownika wieczystego, który wniós∏ op∏aty
roczne za ca∏y okres u˝ytkowania tego prawa, wzroÊnie jej wartoÊç, wójt, burmistrz
albo prezydent miasta mo˝e ustaliç, w drodze
decyzji, op∏at´ adiacenckà z tego tytu∏u. WysokoÊç stawki procentowej op∏aty adiacenckiej ustala rada gminy, w drodze uchwa∏y,
w wysokoÊci nie wi´kszej ni˝ 30 % ró˝nicy
wartoÊci nieruchomoÊci. Ustalenie op∏aty
adiacenckiej mo˝e nastàpiç w terminie 3 lat
od dnia, w którym decyzja zatwierdzajàca podzia∏ nieruchomoÊci sta∏a si´ ostateczna albo
orzeczenie o podziale sta∏o si´ prawomocne.
WartoÊç nieruchomoÊci przed podzia∏em i po
podziale okreÊla si´ wed∏ug cen na dzieƒ wydania decyzji o ustaleniu op∏aty adiacenckiej.
Stan nieruchomoÊci przed podzia∏em przyjmuje si´ na dzieƒ wydania decyzji zatwierdzajàcej podzia∏ nieruchomoÊci, a stan nieruchomoÊci po podziale przyjmuje si´ na dzieƒ,
w którym decyzja zatwierdzajàca podzia∏ nieruchomoÊci sta∏a si´ ostateczna albo orzeczenie o podziale sta∏o si´ prawomocne, przy
czym nie uwzgl´dnia si´ cz´Êci sk∏adowych
nieruchomoÊci. Przepisy art. 144 ust. 2,
art. 146 ust. 1a, art. 147 i art. 148 ust. 1—3
stosuje si´ odpowiednio.”,

Dziennik Ustaw Nr 173

— 12290 —

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Ustalenie op∏aty adiacenckiej mo˝e nastàpiç, je˝eli w dniu, w którym decyzja zatwierdzajàca podzia∏ nieruchomoÊci sta∏a si´
ostateczna albo orzeczenie o podziale nieruchomoÊci sta∏o si´ prawomocne, obowiàzywa∏a uchwa∏a rady gminy, o której
mowa w ust. 1. Do ustalenia op∏aty adiacenckiej przyjmuje si´ stawk´ procentowà
obowiàzujàcà w dniu, w którym decyzja zatwierdzajàca podzia∏ nieruchomoÊci sta∏a
si´ ostateczna albo orzeczenie o podziale
nieruchomoÊci sta∏o si´ prawomocne.”,
c) dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:
„4. W rozliczeniu op∏aty adiacenckiej lub zaleg∏oÊci z tego tytu∏u, osoba zobowiàzana do
jej wniesienia mo˝e przenieÊç na rzecz gminy, za jej zgodà, prawa do dzia∏ki gruntu wydzielonej w wyniku podzia∏u. Przepis art. 66
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
— Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r.
Nr 8, poz. 60, z póên. zm.12)) stosuje si´ odpowiednio. Ró˝nice mi´dzy wartoÊcià dzia∏ki gruntu wydzielonej w wyniku podzia∏u
a nale˝noÊcià wynikajàcà z op∏aty adiacenckiej pokrywane sà w formie dop∏at.”;
39) w art. 98b ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W sprawach, o których mowa w ust. 1, stosuje
si´ odpowiednio art. 93, art. 94, art. 96, art. 97
ust. 1—2, art. 98, art. 98a oraz art. 99.”;
40) w art. 103 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Projekt uchwa∏y rady gminy o scaleniu i podziale nieruchomoÊci podlega zaopiniowaniu
przez rad´ uczestników scalenia oraz wy∏o˝eniu do wglàdu uczestnikom post´powania, na
okres 21 dni, w siedzibie urz´du gminy. O wy∏o˝eniu projektu uchwa∏y do wglàdu zawiadamia si´ na piÊmie uczestników post´powania,
których adresy sà znane, a ponadto informacj´
o wy∏o˝eniu podaje si´ do publicznej wiadomoÊci w sposób zwyczajowo przyj´ty w danej
miejscowoÊci oraz na stronach internetowych
urz´du gminy, a tak˝e przez og∏oszenie w prasie lokalnej.”;
41) w art. 104 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Rada gminy podejmuje uchwa∏´ o scaleniu
i podziale nieruchomoÊci. Uchwa∏´ dor´cza si´
uczestnikom post´powania, których adresy sà
znane, a ponadto informacj´ o podj´ciu
uchwa∏y podaje si´ do publicznej wiadomoÊci
w sposób zwyczajowo przyj´ty w danej miejscowoÊci oraz na stronach internetowych urz´du gminy, a tak˝e przez og∏oszenie w prasie lo———————
12)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86,
poz. 732 i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470,
Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590
i Nr 225, poz. 1635 oraz z 2007 r. Nr 112, poz. 769 i Nr 120,
poz. 818.
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kalnej. CzynnoÊci zwiàzane z przeprowadzeniem post´powania w sprawie scalenia i podzia∏u wykonuje wójt, burmistrz albo prezydent miasta.”;

42) w art. 107 dodaje si´ ust. 4 i 5 w brzmieniu:
„4. Op∏at´ adiacenckà ustala wójt, burmistrz albo
prezydent miasta, w drodze decyzji, zgodnie
z ugodà lub uchwa∏à o scaleniu i podziale nieruchomoÊci, o których mowa w ust. 3. W razie
ustanowienia na nieruchomoÊci ograniczonych praw rzeczowych decyzja o ustaleniu
op∏aty adiacenckiej stanowi podstaw´ wpisu
do ksi´gi wieczystej.
5. W rozliczeniu op∏aty adiacenckiej lub zaleg∏oÊci z tego tytu∏u, osoba zobowiàzana do jej
wniesienia mo˝e przenieÊç na rzecz gminy, za
jej zgodà, prawa do dzia∏ki gruntu wydzielonej
w wyniku scalenia i podzia∏u. Przepis art. 66
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja
podatkowa stosuje si´ odpowiednio. Ró˝nice
mi´dzy wartoÊcià dzia∏ki gruntu wydzielonej
w wyniku scalenia i podzia∏u a nale˝noÊcià wynikajàcà z op∏aty adiacenckiej sà pokrywane
w formie dop∏at.”;
43) w art. 114 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W przypadku nieruchomoÊci o nieuregulowanym stanie prawnym informacj´ o zamiarze
wyw∏aszczenia starosta, wykonujàcy zadanie
z zakresu administracji rzàdowej, podaje do
publicznej wiadomoÊci w sposób zwyczajowo
przyj´ty w danej miejscowoÊci oraz na stronach internetowych starostwa powiatowego,
a tak˝e przez og∏oszenie w prasie o zasi´gu
ogólnopolskim. Je˝eli wyw∏aszczenie dotyczy
cz´Êci nieruchomoÊci, og∏oszenie zawiera równie˝ informacj´ o zamiarze wszcz´cia post´powania w sprawie podzia∏u tej nieruchomoÊci.”;
44) w art. 122 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Je˝eli w przypadkach, o których mowa w ust. 1,
wydanie decyzji o wyw∏aszczeniu wymaga∏oby
uprzedniego dokonania podzia∏u nieruchomoÊci, decyzji zatwierdzajàcej podzia∏ mo˝e byç
nadany rygor natychmiastowej wykonalnoÊci.”;
45) w art. 124 dodaje si´ ust. 8 w brzmieniu:
„8. W sprawach, o których mowa w ust. 1, w których stronà post´powania jest gmina lub powiat, prezydent miasta na prawach powiatu
sprawujàcy funkcj´ starosty podlega wy∏àczeniu
na zasadach okreÊlonych w rozdziale 5 dzia∏u I
Kodeksu post´powania administracyjnego.”;
46) art. 142 otrzymuje brzmienie:
„Art. 142. 1. O zwrocie wyw∏aszczonych nieruchomoÊci, zwrocie odszkodowania, w tym
tak˝e nieruchomoÊci zamiennej, oraz
o rozliczeniach z tytu∏u zwrotu i terminach zwrotu orzeka starosta, wykonujàcy zadanie z zakresu administracji
rzàdowej, w drodze decyzji.
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2. W∏aÊciwym organom gminy, rzeczoznawcom majàtkowym sporzàdzajàcym opinie o wartoÊci nieruchomoÊci,
o
których
mowa
w art. 146 ust. 1a, a tak˝e osobom
zobowiàzanym do wniesienia op∏aty adiacenckiej, w∏aÊciwe podmioty
sà obowiàzane udzielaç informacji
w sprawach ustalenia, o którym mowa w ust. 1, ˝e zosta∏y stworzone
warunki do pod∏àczenia nieruchomoÊci do urzàdzeƒ infrastruktury
technicznej albo warunki do korzystania z wybudowanej drogi, wystarczajàce do ustalenia tej op∏aty.”;

2. W sprawach, o których mowa
w ust. 1, w których stronà post´powania jest gmina lub powiat, prezydent miasta na prawach powiatu
sprawujàcy funkcj´ starosty podlega
wy∏àczeniu na zasadach okreÊlonych
w rozdziale 5 dzia∏u I Kodeksu post´powania administracyjnego.”;
47) w art. 143 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Przepisy niniejszego rozdzia∏u stosuje si´ do
nieruchomoÊci bez wzgl´du na ich rodzaj i po∏o˝enie, je˝eli urzàdzenia infrastruktury technicznej zosta∏y wybudowane z udzia∏em Êrodków Skarbu Paƒstwa, jednostek samorzàdu terytorialnego, Êrodków pochodzàcych z bud˝etu
Unii Europejskiej lub ze êróde∏ zagranicznych
niepodlegajàcych zwrotowi, z wy∏àczeniem
nieruchomoÊci przeznaczonych w planie miejscowym na cele rolne i leÊne, a w przypadku
braku planu miejscowego do nieruchomoÊci
wykorzystywanych na cele rolne i leÊne. Przepis art. 92 ust. 2 stosuje si´ odpowiednio.”;
48) w art. 145 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wydanie decyzji o ustaleniu op∏aty adiacenckiej
mo˝e nastàpiç w terminie do 3 lat od dnia stworzenia warunków do pod∏àczenia nieruchomoÊci do poszczególnych urzàdzeƒ infrastruktury
technicznej albo od dnia stworzenia warunków
do korzystania z wybudowanej drogi, je˝eli
w dniu stworzenia tych warunków obowiàzywa∏a uchwa∏a rady gminy, o której mowa
w art. 146 ust. 2. Do ustalenia op∏aty przyjmuje
si´ stawk´ procentowà okreÊlonà w uchwale rady gminy obowiàzujàcà w dniu, w którym stworzono warunki do pod∏àczenia nieruchomoÊci
do poszczególnych urzàdzeƒ infrastruktury
technicznej albo w dniu stworzenia warunków
do korzystania z wybudowanej drogi.”;
49) w art. 146 po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Ustalenie op∏aty adiacenckiej nast´puje po
uzyskaniu opinii rzeczoznawcy majàtkowego,
okreÊlajàcej wartoÊci nieruchomoÊci.”;
50) w art. 148 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Przy ustaleniu op∏aty adiacenckiej, ró˝nic´
mi´dzy wartoÊcià, jakà nieruchomoÊç ma po
wybudowaniu urzàdzeƒ infrastruktury technicznej, a wartoÊcià, jakà mia∏a przed ich wybudowaniem, pomniejsza si´ o wartoÊç nak∏adów poniesionych przez w∏aÊciciela lub u˝ytkownika wieczystego nieruchomoÊci, na rzecz
budowy poszczególnych urzàdzeƒ infrastruktury technicznej.”;
51) dodaje si´ art. 148b w brzmieniu:
„Art. 148b. 1. Ustalenie, ˝e zosta∏y stworzone warunki do pod∏àczenia nieruchomoÊci
do urzàdzeƒ infrastruktury technicznej albo warunki do korzystania
z wybudowanej drogi, nast´puje na
podstawie odr´bnych przepisów.

52) w art. 150 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. WartoÊç odtworzeniowà okreÊla si´ dla nieruchomoÊci, które ze wzgl´du na rodzaj, obecne
u˝ytkowanie lub przeznaczenie nie sà lub nie
mogà byç przedmiotem obrotu rynkowego,
a tak˝e je˝eli wymagajà tego przepisy szczególne.”;
53) w art. 155:
a) w ust. 1:
— po pkt 3 dodaje si´ pkt 3a i 3b w brzmieniu:
„3a) ewidencji numeracji porzàdkowej nieruchomoÊci;
3b) rejestrach zabytków;”,
— pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) planach miejscowych, studiach uwarunkowaƒ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy, decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu oraz pozwoleniach na budow´;”,
b) dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:
„4. Przy wycenie nieruchomoÊci na potrzeby
zwiàzane w szczególnoÊci z pozbawieniem
lub ograniczeniem praw do nieruchomoÊci,
a tak˝e z ponoszeniem ci´˝arów i Êwiadczeƒ
publicznych, w tym podatków, rzeczoznawca majàtkowy dzia∏ajàcy na zlecenie organów administracji publicznej lub sàdów ma
prawo wst´pu na nieruchomoÊç b´dàcà
przedmiotem wyceny oraz dokonywania
niezb´dnych czynnoÊci zwiàzanych z szacowaniem nieruchomoÊci.”;
54) w art. 156 po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Organ administracji publicznej, który zleci∏
rzeczoznawcy majàtkowemu sporzàdzenie
operatu szacunkowego, jest obowiàzany
umo˝liwiç osobie, której interesu prawnego
dotyczy jego treÊç, przeglàdanie tego operatu
oraz sporzàdzanie z niego notatek i odpisów.
Osoba ta mo˝e ˝àdaç uwierzytelnienia sporzàdzonych przez siebie odpisów z operatu
szacunkowego lub wydania jej z operatu szacunkowego uwierzytelnionych odpisów, o ile
jest to uzasadnione wa˝nym interesem tej
osoby.”;
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55) w art. 157 ust. 3 i 4 otrzymujà brzmienie:
„3. W przypadku gdy operat szacunkowy zosta∏
sporzàdzony przez osoby powo∏ane lub ustanowione przez sàd, o ocen´ operatu mo˝e
wnioskowaç tylko sàd.
4. Przepisy ust. 1 i 3 stosuje si´ odpowiednio
w przypadku rozbie˝nych operatów szacunkowych okreÊlajàcych wartoÊç tej samej nieruchomoÊci dla to˝samego celu wyceny.”;
56) w art. 174 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Bieg∏ych sàdowych z zakresu szacowania nieruchomoÊci powo∏uje si´ lub ustanawia spoÊród osób posiadajàcych uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomoÊci,
nadane w trybie rozdzia∏u 4 niniejszego dzia∏u.”;
57) w art. 175 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Informacje uzyskane przez rzeczoznawc´ majàtkowego w zwiàzku z wykonywaniem zawodu stanowià tajemnic´ zawodowà. W szczególnoÊci informacje uzyskane w toku wykonywania czynnoÊci zawodowych nie mogà byç przekazywane osobom trzecim, chyba ˝e odr´bne
przepisy stanowià inaczej lub w przypadkach,
o których mowa w art. 157, art. 194, art. 195
i art. 195a.”;
58) w art. 177:
a) ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:
„1. Uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomoÊci nadaje si´ osobie
fizycznej, która:
1) posiada pe∏nà zdolnoÊç do czynnoÊci
prawnych;
2) nie by∏a karana za przest´pstwa przeciwko mieniu, dokumentom, za przest´pstwa gospodarcze, za fa∏szowanie pieni´dzy, papierów wartoÊciowych, znaków
urz´dowych, za sk∏adanie fa∏szywych zeznaƒ oraz za przest´pstwa skarbowe;
3) posiada wy˝sze wykszta∏cenie magisterskie;
4) ukoƒczy∏a studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomoÊci;
5) odby∏a praktyk´ zawodowà w zakresie
wyceny nieruchomoÊci;
6) przesz∏a z wynikiem pozytywnym post´powanie kwalifikacyjne, w tym z∏o˝y∏a
egzamin dajàcy uprawnienia w zakresie
szacowania nieruchomoÊci.
2. Obowiàzek, o którym mowa w ust. 1 pkt 4,
nie dotyczy osoby, która ukoƒczy∏a studia
wy˝sze, których program uwzgl´dnia co
najmniej minimalne wymogi programowe
dla studiów podyplomowych w zakresie
wyceny nieruchomoÊci.”,
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b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Stwierdzenie, ˝e program studiów wy˝szych uwzgl´dnia minimalne wymogi programowe dla studiów podyplomowych
w zakresie wyceny nieruchomoÊci nast´puje na podstawie zaÊwiadczenia uczelni.”;
59) w art. 178:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Rzeczoznawca majàtkowy niewype∏niajàcy
obowiàzków, o których mowa w art. 158
oraz art. 175, podlega odpowiedzialnoÊci zawodowej.”,
b) w ust. 2:
— pkt 3 i 4 otrzymujà brzmienie:
„3) zawieszenie uprawnieƒ zawodowych na
okres od 3 miesi´cy do 1 roku;
4) zawieszenie uprawnieƒ zawodowych do
czasu ponownego z∏o˝enia egzaminu
z wynikiem pozytywnym;”,
— po pkt 4 dodaje si´ pkt 4a w brzmieniu:
„4a) pozbawienie uprawnieƒ zawodowych
z mo˝liwoÊcià ponownego ubiegania
si´ o ich nadanie;”,
c) uchyla si´ ust. 2a i 2b,
d) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Pozbawienie uprawnieƒ zawodowych nast´puje równie˝ w przypadku:
1) utraty zdolnoÊci do czynnoÊci prawnych;
2) skazania za przest´pstwa, o których mowa w art. 177 ust. 1 pkt 2;
3) sàdowego zakazu wykonywania zawodu
rzeczoznawcy majàtkowego;
4) sàdowego zakazu prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie szacowania
nieruchomoÊci.”,
e) dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:
„5. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, pozbawienie uprawnieƒ zawodowych nast´puje z mocy prawa z dniem, w którym orzeczenie sàdu sta∏o si´ prawomocne. Osoba
pozbawiona uprawnieƒ zawodowych jest
zobowiàzana niezw∏ocznie poinformowaç
o tym zdarzeniu ministra w∏aÊciwego do
spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.”;
60) w art. 180 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Zakres czynnoÊci poÊrednictwa w obrocie nieruchomoÊciami okreÊla umowa poÊrednictwa.
Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem
niewa˝noÊci. W umowie wskazuje si´ w szczególnoÊci poÊrednika w obrocie nieruchomoÊciami odpowiedzialnego zawodowo za jej wykonanie, numer jego licencji zawodowej oraz
oÊwiadczenie o posiadanym ubezpieczeniu odpowiedzialnoÊci cywilnej za szkody wyrzàdzone w zwiàzku z wykonywaniem czynnoÊci poÊrednictwa w obrocie nieruchomoÊciami.”;
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61) w art. 181 w ust. 6 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) rejestrach osób, którym przys∏ugujà prawa
okreÊlone w art. 180 ust. 1 pkt 2 oraz prawa
odr´bnej w∏asnoÊci lokalu;”;
62) w art. 182:
a) ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:
„1. Licencj´ zawodowà w zakresie poÊrednictwa w obrocie nieruchomoÊciami nadaje si´
osobie fizycznej, która:
1) posiada pe∏nà zdolnoÊç do czynnoÊci
prawnych;
2) nie by∏a karana za przest´pstwa przeciwko mieniu, dokumentom, za przest´pstwa gospodarcze, za fa∏szowanie pieni´dzy, papierów wartoÊciowych, znaków
urz´dowych, za sk∏adanie fa∏szywych zeznaƒ oraz za przest´pstwa skarbowe;
3) posiada wy˝sze wykszta∏cenie;
4) ukoƒczy∏a studia podyplomowe w zakresie poÊrednictwa w obrocie nieruchomoÊciami;
5) odby∏a praktyk´ zawodowà w zakresie poÊrednictwa w obrocie nieruchomoÊciami.
2. Obowiàzek, o którym mowa w ust. 1 pkt 4,
nie dotyczy osoby, która ukoƒczy∏a studia
wy˝sze, których program uwzgl´dnia co
najmniej minimalne wymogi programowe
dla studiów podyplomowych w zakresie poÊrednictwa w obrocie nieruchomoÊciami.”,
b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Stwierdzenie, ˝e program studiów wy˝szych uwzgl´dnia minimalne wymogi programowe dla studiów podyplomowych
w zakresie poÊrednictwa w obrocie nieruchomoÊciami nast´puje na podstawie zaÊwiadczenia uczelni.”;
63) w art. 183:
a) w ust. 2:
— pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) zawieszenie licencji zawodowej na okres
od 3 miesi´cy do 1 roku;”,
— uchyla si´ pkt 4,
— po pkt 4 dodaje si´ pkt 4a w brzmieniu:
„4a) pozbawienie licencji zawodowej z mo˝liwoÊcià ponownego ubiegania si´ o jej
nadanie;”,
b) uchyla si´ ust. 2a i 2b,
c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Pozbawienie licencji zawodowej nast´puje
równie˝ w przypadku:
1) utraty zdolnoÊci do czynnoÊci prawnych;
2) skazania za przest´pstwa, o których mowa w art. 182 ust. 1 pkt 2;
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3) sàdowego zakazu wykonywania zawodu
poÊrednika w obrocie nieruchomoÊciami;
4) sàdowego zakazu prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie poÊrednictwa w obrocie nieruchomoÊciami.”,

d) dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:
„5. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, pozbawienie licencji zawodowej nast´puje
z mocy prawa z dniem, w którym orzeczenie
sàdu sta∏o si´ prawomocne. Osoba pozbawiona licencji zawodowej jest zobowiàzana
niezw∏ocznie poinformowaç o tym zdarzeniu ministra w∏aÊciwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.”;
64) w art. 185:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Zarzàdzanie nieruchomoÊcià polega na podejmowaniu decyzji i dokonywaniu czynnoÊci majàcych na celu w szczególnoÊci:
1) zapewnienie w∏aÊciwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomoÊci;
2) zapewnienie bezpieczeƒstwa u˝ytkowania i w∏aÊciwej eksploatacji nieruchomoÊci;
3) zapewnienie w∏aÊciwej gospodarki energetycznej w rozumieniu przepisów Prawa
energetycznego;
4) bie˝àce administrowanie nieruchomoÊcià;
5) utrzymanie nieruchomoÊci w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem;
6) uzasadnione inwestowanie w nieruchomoÊç.”,
b) po ust. 1b dodaje si´ ust. 1c w brzmieniu:
„1c. W przypadku zdarzeƒ lub zagro˝eƒ ˝ycia
lub zdrowia ludzi, bezpieczeƒstwa mienia
bàdê Êrodowiska, o których mowa w przepisach prawa budowlanego, zarzàdca nieruchomoÊci podejmuje decyzje i dokonuje
czynnoÊci wykraczajàce poza zakres czynnoÊci, o których mowa w ust. 1, majàce na
celu zapobie˝enie tej szkodzie.”,
c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Zarzàdca nieruchomoÊci lub przedsi´biorca,
o którym mowa w art. 184 ust. 3, dzia∏a na
podstawie umowy o zarzàdzanie nieruchomoÊcià, zawartej z jej w∏aÊcicielem, wspólnotà mieszkaniowà albo innà osobà lub jednostkà organizacyjnà, której przys∏uguje
prawo do nieruchomoÊci, ze skutkiem prawnym bezpoÊrednio dla tej osoby lub jednostki organizacyjnej. Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem niewa˝noÊci.
W umowie wskazuje si´ w szczególnoÊci zarzàdc´ nieruchomoÊci odpowiedzialnego
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zawodowo za jej wykonanie, numer jego licencji zawodowej oraz oÊwiadczenie o posiadanym ubezpieczeniu odpowiedzialnoÊci
cywilnej za szkody wyrzàdzone w zwiàzku
z wykonywaniem czynnoÊci zarzàdzania nieruchomoÊciami.”;
65) po art. 186 dodaje si´ art. 186a w brzmieniu:
„Art. 186a. Zarzàdca nieruchomoÊci przekazuje organom wykonawczym gminy w∏aÊciwej ze wzgl´du na miejsce po∏o˝enia
nieruchomoÊci dane dotyczàce czynszów najmu lokali mieszkalnych, w powiàzaniu z lokalizacjà, wiekiem budynku i jego stanem technicznym oraz powierzchnià u˝ytkowà lokalu i jego standardem, wynikajàce z umów najmu,
po∏o˝onych w zarzàdzanych przez niego budynkach, w terminach i wed∏ug
wzoru okreÊlonych w odr´bnych przepisach.”;
66) w art. 187:
a) ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:
„1. Licencj´ zawodowà w zakresie zarzàdzania
nieruchomoÊciami nadaje si´ osobie fizycznej, która:
1) posiada pe∏nà zdolnoÊç do czynnoÊci
prawnych;
2) nie by∏a karana za przest´pstwa przeciwko mieniu, dokumentom, za przest´pstwa gospodarcze, za fa∏szowanie pieni´dzy, papierów wartoÊciowych, znaków
urz´dowych, za sk∏adanie fa∏szywych zeznaƒ oraz za przest´pstwa skarbowe;
3) posiada wy˝sze wykszta∏cenie;
4) ukoƒczy∏a studia podyplomowe w zakresie zarzàdzania nieruchomoÊciami;
5) odby∏a praktyk´ zawodowà w zakresie
zarzàdzania nieruchomoÊciami.
2. Obowiàzek, o którym mowa w ust. 1 pkt 4,
nie dotyczy osoby, która ukoƒczy∏a studia
wy˝sze, których program uwzgl´dnia co najmniej minimalne wymogi programowe dla
studiów podyplomowych w zakresie zarzàdzania nieruchomoÊciami.”,
b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Stwierdzenie, ˝e program studiów wy˝szych uwzgl´dnia minimalne wymogi programowe dla studiów podyplomowych
w zakresie zarzàdzania nieruchomoÊciami
nast´puje na podstawie zaÊwiadczenia
uczelni.”;
67) w art. 188:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Zarzàdca nieruchomoÊci niewype∏niajàcy
obowiàzków, o których mowa w art. 186
oraz art. 186a, podlega odpowiedzialnoÊci
zawodowej.”,
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b) w ust. 2:
— pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) zawieszenie licencji zawodowej na okres
od 3 miesi´cy do 1 roku;”,
— uchyla si´ pkt 4,
— po pkt 4 dodaje si´ pkt 4a w brzmieniu:
„4a) pozbawienie licencji zawodowej z mo˝liwoÊcià ponownego ubiegania si´ o jej
nadanie;”,
c) uchyla si´ ust. 2a i 2b,
d) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Pozbawienie licencji zawodowej nast´puje
równie˝ w przypadku:
1) utraty zdolnoÊci do czynnoÊci prawnych;
2) skazania za przest´pstwa, o których mowa w art. 187 ust. 1 pkt 2;
3) sàdowego zakazu wykonywania zawodu
zarzàdcy nieruchomoÊci;
4) sàdowego zakazu prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie zarzàdzania
nieruchomoÊciami.”,
e) dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:
„5. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, pozbawienie licencji zawodowej nast´puje
z mocy prawa z dniem, w którym orzeczenie
sàdu sta∏o si´ prawomocne. Osoba pozbawiona licencji zawodowej jest zobowiàzana
niezw∏ocznie poinformowaç o tym zdarzeniu ministra w∏aÊciwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.”;
68) w art. 191:
a) ust. 1—3 otrzymujà brzmienie:
„1. Minister w∏aÊciwy do spraw budownictwa,
gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej
nadaje uprawnienia zawodowe w zakresie
szacowania nieruchomoÊci, osobom które
spe∏ni∏y wymogi okreÊlone w art. 177.
2. Minister w∏aÊciwy do spraw budownictwa,
gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej
nadaje licencje zawodowe w zakresie poÊrednictwa w obrocie nieruchomoÊciami lub
licencje zawodowe w zakresie zarzàdzania
nieruchomoÊciami, osobom które spe∏ni∏y
wymogi okreÊlone odpowiednio w art. 182
lub art. 187.
3. Spe∏nienie wymogów, o których mowa
w ust. 1 i 2, stwierdza Paƒstwowa Komisja
Kwalifikacyjna w post´powaniu kwalifikacyjnym.”,
b) ust. 5 i 6 otrzymujà brzmienie:
„5. Post´powanie kwalifikacyjne przeprowadza
si´ na koszt osób ubiegajàcych si´ o nadanie uprawnieƒ i licencji zawodowych. Koszty sà pokrywane przez wniesienie op∏aty za
post´powanie kwalifikacyjne.
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6. WysokoÊç op∏aty za post´powanie kwalifikacyjne nie mo˝e byç wy˝sza ni˝ kwota przeci´tnego
miesi´cznego
wynagrodzenia
w roku poprzedzajàcym przeprowadzenie
post´powania kwalifikacyjnego, og∏aszanego przez Prezesa G∏ównego Urz´du Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych.”,
c) ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. Minister w∏aÊciwy do spraw budownictwa,
gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) wysokoÊç op∏aty za post´powanie kwalifikacyjne, umo˝liwiajàcej pokrycie kosztów post´powania kwalifikacyjnego i wydatków zwiàzanych z funkcjonowaniem
Paƒstwowej Komisji Kwalifikacyjnej, tryb
jej pobierania oraz przypadki uzasadniajàce zwrot tej op∏aty, uwzgl´dniajàc etapy
i terminy post´powania kwalifikacyjnego;
2) wysokoÊç wynagrodzenia cz∏onków Paƒstwowej Komisji Kwalifikacyjnej, uwzgl´dniajàc liczb´ osób przyst´pujàcych do post´powania kwalifikacyjnego oraz sposób
przeprowadzenia post´powania kwalifikacyjnego.”;
69) w art. 193:
a) w ust. 3 w pkt 10 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem i dodaje si´ pkt 11 i 12 w brzmieniu:
„11) informacje o orzeczonych karach dyscyplinarnych, o których mowa w art. 178 ust. 2,
art. 183 ust. 2 oraz art. 188 ust. 2, a tak˝e informacje o pozbawieniu uprawnieƒ lub licencji zawodowych z przyczyn, o których
mowa w art. 178 ust. 3, art. 183 ust. 3 oraz
art. 188 ust. 3;
12) informacje o wykreÊleniach z rejestru oraz
przyczynach tych wykreÊleƒ.”,
b) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a—3d w brzmieniu:
„3a. WykreÊlenie z rejestrów osób, którym
nadano uprawnienia i licencje zawodowe,
nast´puje w przypadku:
1) zawieszenia uprawnieƒ lub licencji zawodowych, o którym mowa w art. 178 ust. 2
pkt 3 i 4, art. 183 ust. 2 pkt 3 oraz art. 188
ust. 2 pkt 3;
2) pozbawienia uprawnieƒ lub licencji zawodowych, o którym mowa w art. 178
ust. 2 pkt 4a i 5, art. 183 ust. 2 pkt 4a i 5
oraz art. 188 ust. 2 pkt 4a i 5;
3) pozbawienia uprawnieƒ lub licencji zawodowych, o którym mowa w art. 178
ust. 3, art. 183 ust. 3 oraz art. 188 ust. 3;
4) Êmierci.
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3b. W razie orzeczenia kar dyscyplinarnych,
o których mowa w art. 178 ust. 2 pkt 3,
art. 183 ust. 2 pkt 3 oraz art. 188 ust. 2
pkt 3, ponowny wpis do rejestru nast´puje
na wniosek osoby ukaranej po up∏ywie
okresu orzeczonej kary dyscyplinarnej.
W razie orzeczenia kary dyscyplinarnej,
o której mowa w art. 178 ust. 2 pkt 4, ponowny wpis do rejestru nast´puje po ponownym z∏o˝eniu egzaminu z wynikiem
pozytywnym.
3c. W razie orzeczenia kar dyscyplinarnych,
o których mowa w art. 178 ust. 2 pkt 1 i 2,
art. 183 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz art. 188 ust. 2
pkt 1 i 2, zatarcie kary nast´puje na wniosek osoby ukaranej po up∏ywie 1 roku od
jej wykonania.
3d. W razie orzeczenia kar dyscyplinarnych,
o których mowa w art. 178 ust. 2 pkt 3 i 4,
art. 183 ust. 2 pkt 3 oraz art. 188 ust. 2 pkt 3,
zatarcie kary nast´puje na wniosek osoby
ukaranej po up∏ywie 2 lat od zakoƒczenia
okresu orzeczonej kary.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Wyciàgi z rejestrów, z wyjàtkiem danych
wymienionych w ust. 3 pkt 5, 8, 9, 11 i 12,
podlegajà og∏oszeniu w dzienniku urz´dowym ministra w∏aÊciwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej oraz publikacji na stronach internetowych urz´du obs∏ugujàcego ministra.”;
70) w art. 194:
a) uchyla si´ ust. 1,
b) ust. 1a i 1b otrzymujà brzmienie:
„1a. Post´powanie z tytu∏u odpowiedzialnoÊci
zawodowej wszczyna minister w∏aÊciwy
do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, z zastrze˝eniem
ust. 1b i 1c. Po wszcz´ciu post´powania
minister przekazuje spraw´ do Komisji OdpowiedzialnoÊci Zawodowej w celu przeprowadzenia post´powania wyjaÊniajàcego.
1b. W przypadku gdy sprawa dotyczy osób powo∏anych lub ustanowionych przez sàd,
post´powanie z tytu∏u odpowiedzialnoÊci
zawodowej wszczyna si´ wy∏àcznie na skutek skargi z∏o˝onej przez sàd.”,
c) po ust. 1b dodaje si´ ust. 1c w brzmieniu:
„1c. Nie wszczyna si´ post´powania z tytu∏u odpowiedzialnoÊci zawodowej, je˝eli do dnia
otrzymania przez ministra w∏aÊciwego do
spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej informacji o zaistnieniu okolicznoÊci mogàcych stanowiç
podstaw´ odpowiedzialnoÊci zawodowej
up∏yn´∏y 3 lata, liczàc od dnia zaistnienia
tych okolicznoÊci.”,
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d) ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:
„2. Post´powanie wyjaÊniajàce dotyczàce wype∏niania obowiàzków, o których mowa
w art. 158, art. 175, art. 181, art. 186
i art. 186a, przeprowadza Komisja OdpowiedzialnoÊci Zawodowej.
3. Minister w∏aÊciwy do spraw budownictwa,
gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej
powo∏uje i odwo∏uje, w drodze zarzàdzenia, Komisj´ OdpowiedzialnoÊci Zawodowej z udzia∏em osób wskazanych przez
organizacje zawodowe rzeczoznawców
majàtkowych, poÊredników w obrocie nieruchomoÊciami i zarzàdców nieruchomoÊci.”,
e) dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:
„4. Koszty post´powania z tytu∏u odpowiedzialnoÊci zawodowej sà pokrywane ze Êrodków
bud˝etu paƒstwa znajdujàcych si´ w dyspozycji ministra w∏aÊciwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.”;
71) art. 195 otrzymuje brzmienie:
„Art. 195. 1. Post´powanie wyjaÊniajàce wymienione w art. 194 odbywa si´ z udzia∏em osoby, wobec której wszcz´to post´powanie z tytu∏u odpowiedzialnoÊci zawodowej. Nieusprawiedliwione
niestawiennictwo nie wstrzymuje post´powania wyjaÊniajàcego. W przypadku dwukrotnej usprawiedliwionej
nieobecnoÊci Komisja OdpowiedzialnoÊci Zawodowej przeprowadza post´powanie wyjaÊniajàce.
2. Osoba, o której mowa w ust. 1, mo˝e
ustanowiç obroƒc´ lub zwróciç si´
o wyznaczenie obroƒcy z urz´du.
Obroƒca ustanowiony lub wyznaczony z urz´du jest uprawniony do udzia∏u w post´powaniu wyjaÊniajàcym.
3. Minister w∏aÊciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej
i mieszkaniowej ustala, w drodze zarzàdzenia, list´ obroƒców z urz´du,
z udzia∏em osób wskazanych przez
organizacje zawodowe rzeczoznawców
majàtkowych,
poÊredników
w obrocie nieruchomoÊciami oraz zarzàdców nieruchomoÊci.
4. Komisja OdpowiedzialnoÊci Zawodowej, z upowa˝nienia ministra w∏aÊciwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej,
mo˝e zwracaç si´ do organów administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwoÊci oraz innych instytucji
i osób o udzielenie informacji niezb´dnych dla przeprowadzenia post´powania wyjaÊniajàcego.”;
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72) po art. 195 dodaje si´ art. 195a w brzmieniu:
„Art. 195a. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej
i mieszkaniowej, na podstawie wyników post´powania wyjaÊniajàcego, orzeka, w drodze decyzji, o zastosowaniu jednej z kar dyscyplinarnych, o których mowa w art. 178
ust. 2, art. 183 ust. 2 oraz art. 188
ust. 2, albo o umorzeniu post´powania z tytu∏u odpowiedzialnoÊci zawodowej, z zastrze˝eniem
ust. 2.
2. W przypadkach, o których mowa
w art. 127 § 3 Kodeksu post´powania administracyjnego, minister
w∏aÊciwy do spraw budownictwa,
gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej mo˝e odstàpiç od przekazania sprawy do Komisji OdpowiedzialnoÊci Zawodowej w celu przeprowadzenia post´powania wyjaÊniajàcego.
3. Wykonanie decyzji, o której mowa
w art. 138 Kodeksu post´powania
administracyjnego, nast´puje po
up∏ywie 14 dni od dnia, w którym
up∏ynà∏ bezskutecznie termin do
wniesienia skargi na decyzj´ do sàdu administracyjnego. W przypadku
wniesienia skargi do sàdu administracyjnego minister w∏aÊciwy do
spraw budownictwa, gospodarki
przestrzennej
i
mieszkaniowej
wstrzymuje z urz´du wykonanie decyzji, w drodze postanowienia, na
które nie przys∏uguje za˝alenie.”;
73) art. 196 otrzymuje brzmienie:
„Art. 196. 1. Programy studiów podyplomowych,
o których mowa w art. 177 ust. 1
pkt 4, art. 182 ust. 1 pkt 4 i art. 187
ust. 1 pkt 4, uwzgl´dniajà co najmniej minimalne wymogi programowe ustalone przez ministra w∏aÊciwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.
2. Programy kursów specjalistycznych,
szkoleƒ lub seminariów, majàcych na
celu doskonalenie kwalifikacji zawodowych, o których mowa w art. 175
ust. 2, art. 181 ust. 2 oraz art. 186
ust. 2, uwzgl´dniajà wymogi programowe ustalone przez ministra w∏aÊciwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej
oraz podlegajà zg∏oszeniu temu ministrowi.”;
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74) w art. 197 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) sposób i tryb przeprowadzania post´powania
z tytu∏u odpowiedzialnoÊci zawodowej, sposoby ustalania i rodzaje kosztów tego post´powania, organizacj´ Komisji OdpowiedzialnoÊci Zawodowej oraz regulamin jej dzia∏ania, wysokoÊç wynagrodzenia cz∏onków
Komisji
OdpowiedzialnoÊci
Zawodowej
i obroƒców z urz´du oraz sposób jego ustalania.”;
75) w art. 218 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Osobie, która dokona∏a — za zgodà w∏aÊciciela — przebudowy lub rozbudowy budynku stanowiàcego w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa lub w∏asnoÊç jednostki samorzàdu terytorialnego,
w wyniku czego nastàpi∏o wyodr´bnienie lokalu, w razie nabycia tego lokalu na poczet ceny nabycia zalicza si´ wartoÊç nak∏adów poniesionych na jego przebudow´ lub rozbudow´.”;
76) w art. 223 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Starostowie, wykonujàcy zadania z zakresu
administracji rzàdowej, na potrzeby gospodarki nieruchomoÊciami przeka˝à protokolarnie ministrowi w∏aÊciwemu do spraw administracji publicznej niezb´dnà dokumentacj´
dotyczàcà nieruchomoÊci b´dàcych w zarzàdzie jednostek, o których mowa w art. 60
ust. 1.”;
77) art. 227 otrzymuje brzmienie:
„Art. 227. Do czasu og∏oszenia przez Prezesa
G∏ównego
Urz´du
Statystycznego
wskaêników zmian cen nieruchomoÊci
waloryzacji dokonuje si´ przy zastosowaniu wskaêników cen towarów i us∏ug
konsumpcyjnych og∏aszanych przez
Prezesa G∏ównego Urz´du Statystycznego.”;
78) w art. 231:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Do osób, o których mowa w ust. 2, stosuje
si´ odpowiednio art. 175, 176, 178, 194, 195
i 195a.”,

Art. 2. W ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorzàdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,
z póên. zm.13)) w art. 18 w ust. 2 w pkt 9 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) zasad nabywania, zbywania i obcià˝ania nieruchomoÊci oraz ich wydzier˝awiania lub wynajmowania na czas oznaczony d∏u˝szy ni˝ 3 lata lub na
czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie
stanowià inaczej; uchwa∏a rady gminy jest wymagana równie˝ w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierajà kolejne umowy, których przedmiotem jest ta
sama nieruchomoÊç; do czasu okreÊlenia zasad
wójt mo˝e dokonywaç tych czynnoÊci wy∏àcznie
za zgodà rady gminy,”.
Art. 3. W ustawie z dnia 4 wrzeÊnia 1997 r. o dzia∏ach
administracji rzàdowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437,
Nr 107, poz. 732 i Nr 120, poz. 818) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:
1) w art. 9a w ust. 1 uchyla si´ pkt 10;
2) w art. 28 w ust. 1 po pkt 2 dodaje si´ pkt 2a
w brzmieniu:
„2a) ogrodów dzia∏kowych;”.
Art. 4. W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzàdzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1590, z póên. zm.14)) w art. 18 w pkt 19 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) zasad nabywania, zbywania i obcià˝ania nieruchomoÊci oraz ich wydzier˝awiania lub wynajmowania na czas oznaczony d∏u˝szy ni˝ 3 lata
lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowià inaczej; uchwa∏a sejmiku województwa jest wymagana równie˝ w przypadku,
gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do
3 lat strony zawierajà kolejne umowy, których
przedmiotem jest ta sama nieruchomoÊç; do czasu okreÊlenia zasad zarzàd mo˝e dokonywaç
tych czynnoÊci wy∏àcznie za zgodà sejmiku województwa,”.
———————
13)

b) dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:
„4. Wobec osób, o których mowa w ust. 2,
w stosunku do których orzeczone zosta∏y,
z tytu∏u odpowiedzialnoÊci zawodowej, kary
dyscyplinarne, o których mowa w art. 178
ust. 2, wykonanie decyzji nast´puje przez organ prowadzàcy centralny rejestr osób posiadajàcych uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii.”.
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14)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167,
poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457,
z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r.
Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.
Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2006 r. Nr 126,
poz. 875 i Nr 227, poz. 1658.
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Art. 5. W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzàdzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592,
z póên. zm.15)) w art. 12 w pkt 8 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) zasad nabywania, zbywania i obcià˝ania nieruchomoÊci oraz ich wydzier˝awiania lub wynajmowania na czas oznaczony d∏u˝szy ni˝ 3 lata lub na
czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie
stanowià inaczej; uchwa∏a rady powiatu jest wymagana równie˝ w przypadku, gdy po umowie
zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierajà kolejne umowy, których przedmiotem jest ta
sama nieruchomoÊç; do czasu okreÊlenia zasad
zarzàd mo˝e dokonywaç tych czynnoÊci wy∏àcznie za zgodà rady powiatu,”.
Art. 6. W ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r.
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r.
Nr 31, poz. 266, z póên. zm.16)) po art. 4 dodaje si´
art. 4a w brzmieniu:
„Art. 4a. 1. Gmina w wojewódzkim dzienniku urz´dowym co roku, w terminie do koƒca pierwszego kwarta∏u roku nast´pnego, og∏asza
zestawienie danych dotyczàcych czynszów najmu lokali mieszkalnych nienale˝àcych do publicznego zasobu mieszkaniowego, po∏o˝onych na jej obszarze lub
cz´Êci.
2. Zestawienie, o którym mowa w ust. 1, powinno uwzgl´dniaç wysokoÊç czynszu za
1 m2 powierzchni u˝ytkowej lokalu w powiàzaniu z lokalizacjà, wiekiem budynku
i jego stanem technicznym oraz powierzchnià u˝ytkowà lokalu i jego standardem.
3. Gmina, sporzàdzajàc zestawienie, o którym mowa w ust. 1, korzysta z danych
przekazanych przez zarzàdców nieruchomoÊci. Gmina mo˝e w zestawieniu wykorzystaç równie˝ dane w∏asne, dane przekazane przez w∏aÊcicieli i lokatorów oraz
organizacje ich zrzeszajàce, a tak˝e dane
pochodzàce z innych êróde∏.
4. Minister w∏aÊciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) wzór i terminy przekazywania przez zarzàdców nieruchomoÊci danych, o których mowa w ust. 1, bioràc pod uwag´
———————
15)

16)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200,
poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568
oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 69, poz. 626, z 2006 r.
Nr 86, poz. 602, Nr 167, poz. 1193 i Nr 249, poz. 1833 oraz
z 2007 r. Nr 128, poz. 902.
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potrzeb´ cyklicznego przekazywania
oraz kompletnoÊç tych danych;
2) wzór zestawienia oraz sposoby publikacji i udost´pniania danych, o których
mowa w ust. 1, uwzgl´dniajàc potrzeb´ zapewnienia ich aktualnoÊci i jawnoÊci.”.

Art. 7. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 191 ust. 8 oraz art. 197 pkt 8
ustawy, o której mowa w art. 1, zachowujà moc do
dnia wejÊcia w ˝ycie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 191 ust. 8 oraz art. 197 pkt 8
ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym
niniejszà ustawà.
Art. 8. Osoby z wykszta∏ceniem wy˝szym prawniczym, ekonomicznym lub technicznym, które przed
dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy rozpocz´∏y
studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomoÊci, mogà ubiegaç si´ po ich ukoƒczeniu o nadanie uprawnieƒ zawodowych w zakresie szacowania
nieruchomoÊci, bez spe∏nienia warunku, o którym
mowa w art. 177 ust. 1 pkt 3 ustawy wymienionej
w art. 1.
Art. 9. 1. Osoby, o których mowa w art. 13 ust. 2
ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o zmianie ustawy
o gospodarce nieruchomoÊciami oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2004 r. Nr 141, poz. 1492
i Nr 240, poz. 2408, z 2005 r. Nr 150, poz. 1251 oraz
z 2006 r. Nr 249, poz. 1827), mogà otrzymaç licencje
zawodowe w zakresie poÊrednictwa w obrocie nieruchomoÊciami lub w zakresie zarzàdzania nieruchomoÊciami, je˝eli do dnia 31 grudnia 2008 r. przejdà z wynikiem pozytywnym post´powanie kwalifikacyjne,
w trybie przepisów obowiàzujàcych do dnia wejÊcia
w ˝ycie niniejszego przepisu.
2. Osoby, wobec których orzeczono kary zawieszenia licencji zawodowej w zakresie poÊrednictwa w obrocie nieruchomoÊciami lub w zakresie zarzàdzania
nieruchomoÊciami do czasu ponownego zdania egzaminu z wynikiem pozytywnym, mogà ponownie zostaç wpisane do rejestru, je˝eli zdadzà egzamin w trybie i terminie okreÊlonych w ust. 1.
Art. 10. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 30 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem przepisów:
1) art. 1 pkt 23, 56—67, 68 lit. a i b, 69—73 i 78,
2) art. 6, 8 i 9,
które wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2008 r.
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