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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) w art. 34 po ust. 6 dodaje si´ ust. 6a i 6b w brzmie-
niu:

„6a. Przepis ust. 6 stosuje si´ do budynków miesz-
kalnych lub u˝ytkowych, stanowiàcych w ca-
∏oÊci przedmiot najmu lub dzier˝awy. 

6b. W przypadku realizacji pierwszeƒstwa, o któ-
rym mowa w ust. 1 pkt 3, ust. 6 lub ust. 6a,
przedmiotem zbycia powinna byç nierucho-
moÊç wraz z gruntem niezb´dnym do racjo-
nalnego korzystania z budynku.”;

2) w art. 37 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Zawarcie umów u˝ytkowania, najmu lub dzier-
˝awy na czas oznaczony d∏u˝szy ni˝ 3 lata lub
na czas nieoznaczony nast´puje w drodze
przetargu. Wojewoda albo odpowiednia rada
lub sejmik mogà wyraziç zgod´ na odstàpienie
od obowiàzku przetargowego trybu zawarcia
tych umów.”;

3) w art. 68:

a) w ust. 1 zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:

„W∏aÊciwy organ mo˝e udzieliç bonifikaty od
ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3, na pod-
stawie odpowiednio zarzàdzenia wojewody 
albo uchwa∏y rady lub sejmiku, je˝eli nierucho-
moÊç jest sprzedawana:”,

b) po ust. 1a dodaje si´ ust. 1b w brzmieniu:

„1b. W zarzàdzeniu wojewody albo uchwale ra-
dy lub sejmiku, o których mowa w ust. 1,
okreÊla si´ w szczególnoÊci warunki udzie-
lania bonifikat i wysokoÊç stawek procen-
towych.”,

c) ust. 3a otrzymuje brzmienie:

„3a. Zgoda, o której mowa w ust. 2c i 3, mo˝e
dotyczyç wi´cej ni˝ jednej nieruchomoÊ-
ci.”;

4) w art. 73 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadkach, o których mowa w art. 68
ust. 1 pkt 1—6 i 8—10, w∏aÊciwy organ mo˝e
udzieliç bonifikaty od pierwszej op∏aty i op∏at
rocznych, na podstawie odpowiednio zarzà-
dzenia wojewody albo uchwa∏y rady lub sejmi-
ku. Bonifikaty te mo˝na stosowaç równie˝ do
nieruchomoÊci gruntowych oddanych w u˝yt-
kowanie wieczyste przed dniem 1 stycznia
1998 r. Przepis stosuje si´ odpowiednio do
udzia∏u w prawie u˝ytkowania wieczystego
nieruchomoÊci gruntowej zwiàzanego z odr´b-
nà w∏asnoÊcià lokalu mieszkalnego.”;

5) w art. 115 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wszcz´cie post´powania wyw∏aszczeniowego
nast´puje po bezskutecznym up∏ywie dwumie-
si´cznego terminu do zawarcia umowy, o któ-
rej mowa w art. 114 ust. 1, wyznaczonego na
piÊmie w∏aÊcicielowi, u˝ytkownikowi wieczy-
stemu nieruchomoÊci, a tak˝e osobie, której
przys∏uguje ograniczone prawo rzeczowe na
tej nieruchomoÊci. Termin ten liczy si´ od dnia
zakoƒczenia rokowaƒ. Termin wyznacza staro-
sta, wykonujàcy zadanie z zakresu administra-
cji rzàdowej.”;

6) w art. 122:

a) ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1. W przypadkach okreÊlonych w art. 108 Ko-
deksu post´powania administracyjnego lub
uzasadnionych wa˝nym interesem gospo-
darczym starosta, wykonujàcy zadanie z za-
kresu administracji rzàdowej, w drodze de-
cyzji, udziela podmiotowi, który b´dzie reali-
zowa∏ cel publiczny, zezwolenia na nie-
zw∏oczne zaj´cie nieruchomoÊci po wydaniu
decyzji o wyw∏aszczeniu nieruchomoÊci, je-
˝eli zw∏oka w jej zaj´ciu uniemo˝liwia∏aby re-
alizacj´ celu publicznego, na który nierucho-
moÊç zosta∏a wyw∏aszczona. Decyzji o nie-
zw∏ocznym zaj´ciu nieruchomoÊci nadaje si´
rygor natychmiastowej wykonalnoÊci.

2. Je˝eli w przypadkach, o których mowa
w ust. 1, wydanie decyzji o wyw∏aszczeniu
wymaga∏oby uprzedniego dokonania po-
dzia∏u nieruchomoÊci, decyzji zatwierdzajà-
cej podzia∏ nadaje si´ rygor natychmiasto-
wej wykonalnoÊci.”,

b) uchyla si´ ust. 3;

7) w art. 124:

a) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W przypadkach okreÊlonych w art. 108
Kodeksu post´powania administracyjnego
lub uzasadnionych wa˝nym interesem 
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USTAWA

z dnia 5 listopada 2009 r.

o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomoÊciami oraz o zmianie niektórych innych ustaw1)

———————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´ ustaw´ z dnia 8 sierpnia

1996 r. o zasadach wykonywania uprawnieƒ przys∏ugujà-
cych Skarbowi Paƒstwa oraz ustaw´ z dnia 29 lipca
2005 r. o przekszta∏ceniu prawa u˝ytkowania wieczystego
w prawo w∏asnoÊci nieruchomoÊci.

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,
z 2006 r. Nr 64, poz. 456, Nr 104, poz. 708 i Nr 220,
poz. 1600 i 1601, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r.
Nr 59, poz. 369 i Nr 220, poz. 1412 oraz z 2009 r. Nr 19,
poz. 100, Nr 42, poz. 335 i 340, Nr 98, poz. 817 i Nr 161,
poz. 1279 i 1281.
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gospodarczym starosta, wykonujàcy zada-
nie z zakresu administracji rzàdowej, na
wniosek podmiotu, który b´dzie realizowa∏
cel publiczny, udziela, w drodze decyzji, ze-
zwolenia na niezw∏oczne zaj´cie nierucho-
moÊci po wydaniu decyzji, o której mowa
w ust. 1. Decyzji o niezw∏ocznym zaj´ciu
nieruchomoÊci nadaje si´ rygor natych-
miastowej wykonalnoÊci.”,

b) ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„2. Starosta, wykonujàcy zadanie z zakresu ad-
ministracji rzàdowej, udziela zezwolenia
z urz´du albo na wniosek organu wykonaw-
czego jednostki samorzàdu terytorialnego,
innej osoby lub jednostki organizacyjnej.

3. Udzielenie zezwolenia, o którym mowa
w ust. 1, powinno byç poprzedzone rokowa-
niami z w∏aÊcicielem lub u˝ytkownikiem
wieczystym nieruchomoÊci o uzyskanie zgo-
dy na wykonanie prac, o których mowa
w ust. 1. Rokowania przeprowadza osoba
lub jednostka organizacyjna zamierzajàca
wystàpiç z wnioskiem o zezwolenie. Do
wniosku nale˝y do∏àczyç dokumenty z prze-
prowadzonych rokowaƒ.”;

8) art. 124a otrzymuje brzmienie:

„Art. 124a. Przepisy art. 124 ust. 1—2 i 4—7 oraz
art. 125 i 126 stosuje si´ odpowiednio
do nieruchomoÊci o nieuregulowanym
stanie prawnym. Do post´powania
w sprawie ograniczenia sposobu ko-
rzystania z tych nieruchomoÊci stosuje
si´ art. 114 ust. 3 i 4, art. 115 ust. 3 i 4
oraz art. 118a ust. 2 i 3.”;

9) w art. 157:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Oceny prawid∏owoÊci sporzàdzenia operatu
szacunkowego dokonuje organizacja zawo-
dowa rzeczoznawców majàtkowych w ter-
minie nie d∏u˝szym ni˝ 2 miesiàce od dnia
zawarcia umowy o dokonanie tej oceny, ma-
jàc na wzgl´dzie nast´pujàce zasady:

1) organizacja zawodowa wyznacza zespó∏
oceniajàcy w sk∏adzie co najmniej 2 rze-
czoznawców majàtkowych;

2) w ocenie nie mogà braç udzia∏u rzeczo-
znawcy majàtkowi, wobec których zacho-
dzà przes∏anki wymienione w art. 24
Kodeksu post´powania administracyjne-
go lub inne przes∏anki, które mogà budziç
uzasadnione wàtpliwoÊci co do ich bez-
stronnoÊci.”,

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Operat szacunkowy, w odniesieniu do któ-
rego zosta∏a wydana ocena negatywna, od
dnia wydania tej oceny traci charakter opinii
o wartoÊci nieruchomoÊci, o której mowa
w art. 156 ust. 1. Z dniem wydania oceny
negatywnej organizacja zawodowa publiku-
je przez okres 12 miesi´cy na swojej stronie
internetowej informacj´ o tej ocenie.”. 

Art. 2. W ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasa-
dach wykonywania uprawnieƒ przys∏ugujàcych
Skarbowi Paƒstwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493, z póên.
zm.3)) w art. 5b po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a i 3b
w brzmieniu:

„3a. Je˝eli minister w∏aÊciwy do spraw Skarbu Paƒ-
stwa zleci sporzàdzenie dodatkowej wyceny
nieruchomoÊci lub wystàpi do organizacji za-
wodowej rzeczoznawców majàtkowych o doko-
nanie oceny prawid∏owoÊci tej wyceny albo
wyceny, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. c,
w trybie art. 157 ust. 1 albo ust. 4 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
moÊciami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603,
z póên. zm.4)), bieg terminu, o którym mowa
w ust. 4, ulega zawieszeniu do dnia otrzymania
dodatkowej wyceny lub oceny prawid∏owoÊci
sporzàdzanej wyceny, nie d∏u˝ej jednak ni˝ na
60 dni.

3b. W sprawach szczególnie skomplikowanych
okres zawieszenia post´powania mo˝e ulec wy-
d∏u˝eniu, nie wi´cej jednak ni˝ o 30 dni. O przy-
czynie wyd∏u˝enia okresu zawieszenia post´po-
wania minister w∏aÊciwy do spraw Skarbu Paƒ-
stwa zawiadamia stron´ post´powania.”. 

Art. 3. W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o prze-
kszta∏ceniu prawa u˝ytkowania wieczystego w prawo
w∏asnoÊci nieruchomoÊci (Dz. U. Nr 175, poz. 1459
oraz z 2007 r. Nr 191, poz. 1371) wprowadza si´ nast´-
pujàce zmiany: 

1) w art. 3:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) starosta wykonujàcy zadania z zakresu ad-
ministracji rzàdowej — w przypadku nieru-
chomoÊci stanowiàcych w∏asnoÊç Skarbu
Paƒstwa, w tym równie˝ nieruchomoÊci,
w stosunku do których prawo w∏asnoÊci
Skarbu Paƒstwa wykonujà inne paƒstwowe
osoby prawne;”,

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Organem wy˝szego stopnia w sprawach,
o których mowa w ust. 1 pkt 1, jest woje-
woda.”;

———————
3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 106, poz. 673,
Nr 115, poz. 741 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 155,
poz. 1014, z 2000 r. Nr 48, poz. 550, z 2001 r. Nr 4, poz. 26,
z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 240, poz. 2055, z 2004 r. Nr 99,
poz. 1001, Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r.
Nr 169, poz. 1417 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 107,
poz. 721 oraz z 2009 r. Nr 157, poz. 1241.

4) 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,
z 2006 r. Nr 64, poz. 456, Nr 104, poz. 708 i Nr 220,
poz. 1600 i 1601, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r.
Nr 59, poz. 369 i Nr 220, poz. 1412 oraz z 2009 r. Nr 19,
poz. 100, Nr 42, poz. 335 i 340, Nr 98, poz. 817, Nr 161,
poz. 1279 i 1281 i Nr 206, poz. 1590.
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2) w art. 4:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W decyzji, o której mowa w art. 3 ust. 1, 
w∏aÊciwy organ ustala op∏at´ z tytu∏u prze-
kszta∏cenia prawa u˝ytkowania wieczystego
w prawo w∏asnoÊci. Do ustalenia tej op∏aty
stosuje si´ odpowiednio przepisy art. 67
ust. 3a i art. 69 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomoÊciami
(Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z póên.
zm.5)).”,

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Organ w∏aÊciwy do wydania decyzji mo˝e
udzieliç bonifikaty od op∏aty, o której mowa
w ust. 1, w odniesieniu do nieruchomoÊci
stanowiàcych w∏asnoÊç:

1) Skarbu Paƒstwa — na podstawie zarzà-
dzenia wojewody;

2) jednostek samorzàdu terytorialnego — na
podstawie uchwa∏y w∏aÊciwej rady lub
sejmiku.”,

c) ust. 11 otrzymuje brzmienie:

„11. Organ w∏aÊciwy do wydania decyzji mo˝e
udzieliç wy˝szej, ni˝ okreÊlona w ust. 8—10
bonifikaty od op∏aty, o której mowa
w ust. 1, w odniesieniu do nieruchomoÊci
stanowiàcych w∏asnoÊç:

1) Skarbu Paƒstwa — na podstawie zarzà-
dzenia wojewody;

2) jednostek samorzàdu terytorialnego —
na podstawie uchwa∏y w∏aÊciwej rady
lub sejmiku.”,

d) po ust. 11 dodaje si´ ust. 11a w brzmieniu:

„11a. W zarzàdzeniu wojewody albo uchwale
rady lub sejmiku, o których mowa
w ust. 7 lub 11, okreÊla si´ w szczególnoÊ-
ci warunki udzielania bonifikat i wysokoÊç
stawek procentowych.”,

e) ust. 12 otrzymuje brzmienie:

„12. W razie zbiegu praw do bonifikat z tytu∏ów,
o których mowa w ust. 7—11, stosuje si´
jednà bonifikat´ korzystniejszà dla u˝yt-
kownika wieczystego.”,

f) ust. 17 otrzymuje brzmienie:

„17. W przypadkach, o których mowa w ust. 5
i 15, do wyra˝enia zgody przez wojewod´,
rad´ lub sejmik stosuje si´ odpowiednio
przepis art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomoÊcia-
mi.”;

3) art. 5 otrzymuje brzmienie:

„Art. 5. Przekszta∏cenie prawa u˝ytkowania wie-
czystego w prawo w∏asnoÊci nieruchomoÊ-
ci nast´puje nieodp∏atnie na rzecz:

1) osób fizycznych, o których mowa
w art. 1 ust. 1a, lub ich nast´pców praw-
nych;

2) spó∏dzielni mieszkaniowych lub ich na-
st´pców prawnych, b´dàcych u˝ytkow-
nikami wieczystymi lub wspó∏u˝ytkow-
nikami wieczystymi nieruchomoÊci, któ-
re uzyska∏y u˝ytkowanie wieczyste
w sposób okreÊlony w art. 1 ust. 1a
pkt 1 lub pkt 2.”;

4) po art. 5 dodaje si´ art. 5a w brzmieniu:

„Art. 5a. Przepisy niniejszej ustawy stosuje si´
z uwzgl´dnieniem przepisów o pomocy
publicznej.”.

Art. 4. W sprawach wszcz´tych i niezakoƒczonych,
prowadzonych na podstawie przepisów dzia∏ów III i IV
ustawy zmienianej w art. 1, stosuje si´ przepisy do-
tychczasowe.

Art. 5. W sprawach wszcz´tych i niezakoƒczonych,
prowadzonych na podstawie przepisów ustawy zmie-
nianej w art. 3, w brzmieniu dotychczasowym, w przy-
padkach, w których istnieje koniecznoÊç podj´cia no-
wych zarzàdzeƒ lub uchwa∏ uwzgl´dniajàcych przepi-
sy wprowadzone niniejszà ustawà, organ zawiesza
post´powanie do czasu podj´cia tych zarzàdzeƒ lub
uchwa∏.

Art. 6. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 30 dni
od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski

———————
5) 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,
z 2006 r. Nr 64, poz. 456, Nr 104, poz. 708 i Nr 220,
poz. 1600 i 1601, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r.
Nr 59, poz. 369 i Nr 220, poz. 1412 oraz z 2009 r. Nr 19,
poz. 100, Nr 42, poz. 335 i 340, Nr 98, poz. 817, Nr 161,
poz. 1279 i 1281 i Nr 206, poz. 1590.


