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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.  

 

o Krajowym Zasobie Nieruchomości 

 

(druk nr 574) 

 

 

U S T A W A   z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 617 i 1579 

oraz z 2017 r. poz. 624 i 1282)  

Art. 12. 

1. Zwalnia się od podatku rolnego: 

1)   użytki rolne klasy V, VI i VIz oraz grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione na 

użytkach rolnych; 

2)   grunty położone w pasie drogi granicznej; 

3)   grunty orne, łąki i pastwiska objęte melioracją - w roku, w którym uprawy zostały 

zniszczone wskutek robót drenarskich; 

4)   grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie 

już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha: 

a)  będące przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego, nabyte w 

drodze umowy sprzedaży, 

b)  będące przedmiotem umowy o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste, 

c)  wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, objęte w trwałe 

zagospodarowanie; 

5)   grunty gospodarstw rolnych powstałe z zagospodarowania nieużytków - na okres 5 

lat, licząc od roku następnego po zakończeniu zagospodarowania; 

6)   grunty gospodarstw rolnych otrzymane w drodze wymiany lub scalenia - na 1 rok 

następujący po roku, w którym dokonano wymiany lub scalenia gruntów; 

7)   grunty gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej, z tym że 

zwolnienie może dotyczyć nie więcej niż 20% powierzchni użytków rolnych 

gospodarstwa rolnego, lecz nie więcej niż 10 ha - na okres nie dłuższy niż 3 lata, w 

stosunku do tych samych gruntów; 

8)   użytki ekologiczne; 
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9)   grunty zajęte przez zbiorniki wody służące do zaopatrzenia ludności w wodę; 

10)  grunty pod wałami przeciwpowodziowymi i grunty położone w międzywałach; 

11)  grunty wpisane do rejestru zabytków, pod warunkiem ich zagospodarowania i 

utrzymania zgodnie z przepisami o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; 

12)  grunty stanowiące działki przyzagrodowe członków rolniczych spółdzielni 

produkcyjnych, którzy: 

a)  osiągnęli wiek emerytalny, 

b)  są inwalidami zaliczonymi do I albo II grupy, 

c)  są niepełnosprawnymi o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, 

d)  są osobami całkowicie niezdolnymi do pracy w gospodarstwie rolnym albo 

niezdolnymi do samodzielnej egzystencji; 

13)  grunty położone na terenie rodzinnego ogrodu działkowego, z wyjątkiem będących w 

posiadaniu podmiotów innych niż działkowcy lub stowarzyszenia ogrodowe w 

rozumieniu ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. 

U. z 2014 r. poz. 40 oraz z 2015 r. poz. 528). 

2. Od podatku rolnego zwalnia się również: 

1)   uczelnie; zwolnienie nie dotyczy gruntów przekazanych w posiadanie podmiotom 

innym niż uczelnie; 

2)   publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz 

prowadzące je organy, w zakresie gruntów zajętych na działalność oświatową; 

3)   instytuty naukowe i pomocnicze jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk, w 

odniesieniu do gruntów, które są niezbędne do realizacji zadań, o których mowa w art. 

2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2015 r. poz. 

1082, 1268 i 1767 oraz z 2016 r. poz. 64); 

4)   prowadzących zakłady pracy chronionej spełniające warunek, o którym mowa w art. 

28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. poz. 721, z 

późn. zm.), lub zakłady aktywności zawodowej - w zakresie gruntów zgłoszonych 

wojewodzie, jeżeli zgłoszenie zostało potwierdzone decyzją w sprawie przyznania 

statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej albo 

zaświadczeniem - zajętych na prowadzenie tego zakładu, z wyjątkiem gruntów 

znajdujących się w posiadaniu zależnym podmiotów niebędących prowadzącymi 

zakłady pracy chronionej spełniające warunek, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 
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lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub zakłady aktywności zawodowej; 

5)   instytuty badawcze; 

5a)  przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego uzyskanym na zasadach 

określonych w przepisach o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, 

w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i 

prac rozwojowych. 

6)   (uchylony)[.] <;> 

<7) Krajowy Zasób Nieruchomości, w zakresie nieruchomości wchodzących w skład 

Zasobu Nieruchomości, o którym mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. o 

Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. poz. …).> 

3. Okres zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, wynosi 5 lat, licząc od pierwszego dnia 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarto umowę sprzedaży gruntów lub 

prawa wieczystego użytkowania, ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów 

lub objęto grunty w trwałe zagospodarowanie w drodze umowy. 

4. Jeżeli podatnik nabywa lub obejmuje grunty o powierzchni mniejszej niż 100 ha, 

zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, dotyczy gruntów kolejno nabywanych lub 

obejmowanych w trwałe zagospodarowanie do powierzchni łącznie nieprzekraczającej 

100 ha. 

5. W razie nabycia gruntów od indywidualnych właścicieli gospodarstw rolnych, nie stosuje 

się zwolnienia, jeżeli nabywca jest małżonkiem, krewnym w linii prostej lub jego 

małżonkiem, pasierbem, zięciem lub synową sprzedawcy gruntów. 

6. Po upływie okresu zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, 5 i 6, stosuje się ulgę w 

podatku rolnym, polegającą na obniżeniu podatku w pierwszym roku o 75% i w drugim 

roku o 50%. 

7. Zwolnienia i ulgi z tytułu nabycia gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w 

drodze umowy sprzedaży nie stosuje się, jeżeli przedmiotem nabycia są grunty objęte 

uprzednio przez nabywcę w trwałe zagospodarowanie. 

8. Za trwałe zagospodarowanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 oraz ust. 3, 4 i 7, uważa się 

objęcie gruntów w dzierżawę lub użytkowanie na okres nie krótszy niż 10 lat. 

9. Rada gminy określa, w drodze uchwały, tryb i szczegółowe warunki zwolnienia, o którym 

mowa w ust. 1 pkt 7. 
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10. Z tytułu zwolnienia od podatku rolnego, o którym mowa w ust. 2 pkt 5a, jednostkom 

samorządu terytorialnego przysługuje z budżetu państwa zwrot utraconych dochodów. 

11. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

zasady i tryb zwrotu utraconych dochodów, o których mowa w ust. 10, kierując się 

potrzebą zabezpieczenia budżetów gmin przed utratą dochodów. 

12. Zwolnienie i ulga, o których mowa w: 

1)   ust. 1 pkt 4-6 i ust. 6, stanowią pomoc de minimis w rolnictwie, o której mowa w 

rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie 

stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de 

minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9); 

2)   ust. 2 pkt 5a, stanowi pomoc de minimis, o której mowa w rozporządzeniu Komisji 

(UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 

352 z 24.12.2013, str. 1). 

 

 

U S T A W A    z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 716, 1579 i 1923 oraz z 2017 r. poz. 624 i 1282) 

 

Art. 2. 

1. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub 

obiekty budowlane: 

1)   grunty; 

2)   budynki lub ich części; 

3)   budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

2. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają użytki rolne lub lasy, z 

wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. 

3. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają również: 

1)   pod warunkiem wzajemności - nieruchomości będące własnością państw obcych lub 

organizacji międzynarodowych albo przekazane im w użytkowanie wieczyste, 

przeznaczone na siedziby przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych 

i innych misji korzystających z przywilejów i immunitetów na mocy ustaw, umów lub 

zwyczajów międzynarodowych; 
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2)   grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi, z wyjątkiem gruntów pod wodami 

jezior lub zbiorników sztucznych; 

2a)  grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi; 

3)   nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby organów jednostek samorządu 

terytorialnego, w tym urzędów gmin, starostw powiatowych, urzędów związków 

metropolitalnych i urzędów marszałkowskich; 

4)   grunty zajęte pod pasy drogowe dróg publicznych w rozumieniu przepisów o drogach 

publicznych oraz zlokalizowane w nich budowle - z wyjątkiem związanych z 

prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż eksploatacja autostrad płatnych. 

<4. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają również nieruchomości 

stanowiące własność Skarbu Państwa, które wchodzą w skład Zasobu 

Nieruchomości, o którym mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym 

Zasobie Nieruchomości (Dz. U. poz. …).> 

 

 

 

U S T A W A    z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892) 

 

Art. 2. 

1. Samodzielny lokal mieszkalny, a także lokal o innym przeznaczeniu, zwane dalej 

"lokalami", mogą stanowić odrębne nieruchomości. 

<1a. Ustanowienie odrębnej własności samodzielnego lokalu mieszkalnego następuje 

zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo 

treścią decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zgodnie 

z pozwoleniem na budowę albo skutecznie dokonanym zgłoszeniem, i zgodnie 

z pozwoleniem na użytkowanie. Odrębną nieruchomość w budynku mieszkalnym 

jednorodzinnym mogą stanowić co najwyżej dwa samodzielne lokale mieszkalne.> 

2. Samodzielnym lokalem mieszkalnym, w rozumieniu ustawy, jest wydzielona trwałymi 

ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, 

które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb 

mieszkaniowych. Przepis ten stosuje się odpowiednio również do samodzielnych lokali 

wykorzystywanych zgodnie z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne. 

3. Spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 2, stwierdza starosta w formie zaświadczenia. 
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4. Do lokalu mogą przynależeć, jako jego części składowe, pomieszczenia, choćby nawet do 

niego bezpośrednio nie przylegały lub były położone w granicach nieruchomości 

gruntowej poza budynkiem, w którym wyodrębniono dany lokal, a w szczególności: 

piwnica, strych, komórka, garaż, zwane dalej "pomieszczeniami przynależnymi". 

5. Lokale wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi zaznacza się na rzucie 

odpowiednich kondygnacji budynku, a w razie położenia pomieszczeń przynależnych 

poza budynkiem mieszkalnym - także na wyrysie z operatu ewidencyjnego; dokumenty te 

stanowią załącznik do aktu ustanawiającego odrębną własność lokalu. 

6. W razie braku dokumentacji technicznej budynku, zaznaczeń, o których mowa w ust. 5, 

dokonuje się, zgodnie z wymogami przepisów prawa budowlanego, na koszt 

dotychczasowego właściciela nieruchomości, o ile strony umowy o ustanowienie odrębnej 

własności lokalu nie postanowiły inaczej. 

 

Art. 7. 

1. Odrębną własność lokalu można ustanowić w drodze umowy, a także jednostronnej 

czynności prawnej właściciela nieruchomości albo orzeczenia sądu znoszącego 

współwłasność. 

2. Umowa o ustanowieniu odrębnej własności lokalu powinna być dokonana w formie aktu 

notarialnego; do powstania tej własności niezbędny jest wpis do księgi wieczystej. 

<3. W razie ustanowienia odrębnej własności lokalu bez zaświadczenia, o którym mowa 

w art. 2 ust. 3, powództwo o stwierdzenie nieważności takiego ustanowienia może 

wnieść również właściwy z uwagi na położenie nieruchomości wójt, burmistrz albo 

prezydent miasta, starosta.> 

Art. 11. 

 1. Przepisy o ustanowieniu odrębnej własności lokali w drodze umowy stosuje się również 

odpowiednio do wyodrębnienia własności lokalu z mocy orzeczenia sądu znoszącego 

współwłasność nieruchomości. 

2. Jeżeli uczynienie zadość przesłance samodzielności lokali wymaga wykonania robót 

adaptacyjnych, sąd może w postanowieniu wstępnym, uznającym żądanie ustanowienia 

odrębnej własności lokali w zasadzie za usprawiedliwione, upoważnić zainteresowanego 

uczestnika postępowania do ich wykonania - tymczasowo na jego koszt. W razie 

przeszkód stawianych przez innych uczestników, sąd - w postanowieniu wstępnym lub w 

postanowieniu oddzielnym - może wydać stosowne nakazy lub zakazy.  
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<3. Jeżeli wydzielenie lokalu byłoby sprzeczne z art. 2 ust. 1a, sąd, znosząc 

współwłasność nieruchomości, nie orzeka o jej podziale przez wydzielenie lokalu, 

a ustala udziały współwłaścicieli w nieruchomości.> 

 

 

 

U S T A W A    z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) 

 

Art. 29. 

1. Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa: 

1)   obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę 

zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej: 

a)  parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m
2
, przy 

rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, 

b)  płyt do składowania obornika, 

c)  szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę o pojemności do 25 m
3
, 

d)  
(14)

 naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 30 m
3
 i wysokości 

nie większej niż 7 m, 

e)  suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m
2
; 

1a)  wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar 

oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały 

zaprojektowane; 

2)  
(15)

 wolno stojących parterowych budynków gospodarczych , garaży, wiat lub 

przydomowych ganków i oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 

35 m
2
, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch 

na każde 500 m
2
 powierzchni działki; 

2a)  wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej, rozumianych jako 

budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 

m
2
, przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 

500 m
2
 powierzchni działki; 

2b)  wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych 

stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m
2
; 
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2c)  wiat o powierzchni zabudowy do 50 m
2
, sytuowanych na działce, na której znajduje 

się budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, przy 

czym łączna liczba tych wiat na działce nie może przekraczać dwóch na każde 1000 

m
2
 powierzchni działki; 

2d)  
(16)

 wolno stojących altan o powierzchni zabudowy do 35 m
2
, przy czym łączna liczba 

tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m
2
 powierzchni 

działki; 

3)  przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m
3
 na dobę; 

3a)  zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m
3
; 

4)  altan działkowych i obiektów gospodarczych, o których mowa w ustawie z dnia 13 

grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40 oraz z 

2015 r. poz. 528); 

5)   wiat przystankowych i peronowych; 

6)  parterowych budynków o powierzchni zabudowy do 35 m
2
, służących jako zaplecze 

do bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach stanowiących 

własność Skarbu Państwa; 

7)   wolno stojących kabin telefonicznych, szaf i słupków telekomunikacyjnych; 

8)   parkometrów z własnym zasilaniem; 

9)   boisk szkolnych oraz boisk, kortów tenisowych, bieżni służących do rekreacji; 

10)  miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie; 

11)  zjazdów z dróg krajowych i wojewódzkich oraz zatok parkingowych na tych drogach; 

11a)  zjazdów z dróg powiatowych i gminnych oraz zatok parkingowych na tych drogach; 

11b)  przepustów o średnicy do 100 cm; 

12)  tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i 

przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym 

w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1, ale nie później niż przed upływem 180 

dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu; 

13)  gospodarczych obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy do 35 m
2
, przy 

rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, przeznaczonych wyłącznie na cele 

gospodarki leśnej i położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa; 

14)  obiektów budowlanych piętrzących wodę i upustowych o wysokości piętrzenia 

poniżej 1 m poza rzekami żeglownymi oraz poza obszarem parków narodowych, 

rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin; 
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15)  przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 50 m
2
; 

16)  pomostów o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do 

dna akwenu, do 2,50 m, służących do: 

a)  cumowania niewielkich jednostek pływających, jak łodzie, kajaki, jachty, 

b)  uprawiania wędkarstwa, 

c)  rekreacji; 

17)  opasek brzegowych oraz innych sztucznych, powierzchniowych lub liniowych 

umocnień brzegów rzek i potoków górskich oraz brzegu morskiego, brzegu morskich 

wód wewnętrznych, niestanowiących konstrukcji oporowych; 

18)  pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych; 

19)  instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 

7 m
3
, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych 

jednorodzinnych; 

19a)  sieci: 

a)  elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, 

b)  wodociągowych, 

c)  kanalizacyjnych, 

d)  cieplnych, 

e)  telekomunikacyjnych; 

20)  przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, 

cieplnych i telekomunikacyjnych; 

20a)  telekomunikacyjnych linii kablowych; 

20b)  kanalizacji kablowej; 

21)  urządzeń pomiarowych, wraz z ogrodzeniami i drogami wewnętrznymi, państwowej 

służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej: 

a)  posterunków: wodowskazowych, meteorologicznych, opadowych oraz wód 

podziemnych, 

b)  punktów: obserwacyjnych stanów wód podziemnych oraz monitoringu jakości wód 

podziemnych, 

c)  piezometrów obserwacyjnych i obudowanych źródeł; 

22)  obiektów małej architektury; 

23)  ogrodzeń; 
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24)  obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót 

budowlanych, położonych na terenie budowy, oraz ustawianie barakowozów 

używanych przy wykonywaniu robót budowlanych, badaniach geologicznych i 

pomiarach geodezyjnych; 

25)  tymczasowych obiektów budowlanych stanowiących wyłącznie eksponaty 

wystawowe, niepełniących jakichkolwiek funkcji użytkowych, usytuowanych na 

terenach przeznaczonych na ten cel; 

26)  znaków geodezyjnych, a także obiektów triangulacyjnych, poza obszarem parków 

narodowych i rezerwatów przyrody; 

27)  
(21)

 instalacji elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, 

klimatyzacyjnych i telekomunikacyjnych wewnątrz użytkowanego budynku; 

28)  obiektów budowlanych służących bezpośrednio do wykonywania działalności 

regulowanej ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 

2015 r. poz. 196, 1272 i 1505) w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż 

węglowodorów; 

29)  poligonowych obiektów budowlanych, w szczególności: stanowisk obronnych, 

przepraw, budowli ziemnych, budowli fortyfikacyjnych, instalacji tymczasowych oraz 

obiektów kontenerowych, lokalizowanych na terenach zamkniętych wyznaczonych 

przez Ministra Obrony Narodowej do prowadzenia ćwiczeń wojskowych z 

wykorzystaniem obozowisk polowych oraz umocnień terenu do pozoracji 

bezpośredniego prowadzenia walki. 

2. Pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na: 

1)  remoncie obiektów budowlanych; 

1a)  przebudowie obiektów, o których mowa w ust. 1; 

[1aa)  przebudowie budynków, innych niż budynki, o których mowa w ust. 1, z 

wyłączeniem ich przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych, a także z 

wyłączeniem budynków, których projekty budowlane wymagają uzgodnienia pod 

względem ochrony przeciwpożarowej;] 

<1aa) przebudowie budynków, innych niż budynki, o których mowa w ust. 1, 

z wyłączeniem ich przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych, 

a także z wyłączeniem przebudowy, której projekt budowlany wymaga 

uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej;> 
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1b)  
(23)

 przebudowie przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi ona do zwiększenia 

dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków; 

1c)  remoncie lub przebudowie urządzeń budowlanych; 

2)   (uchylony); 

3)   (uchylony); 

4)  dociepleniu budynków o wysokości do 25 m; 

5)   utwardzeniu powierzchni gruntu na działkach budowlanych; 

6)   instalowaniu tablic i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem usytuowanych na obiektach 

wpisanych do rejestru zabytków w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i 

opiece nad zabytkami oraz z wyjątkiem reklam świetlnych i podświetlanych 

usytuowanych poza obszarem zabudowanym w rozumieniu przepisów o ruchu 

drogowym; 

7)   (uchylony); 

8)   (uchylony); 

9)  wykonywaniu i przebudowie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych; 

10)  wykonywaniu obudowy ujęć wód podziemnych; 

11)  przebudowie sieci gazowych oraz elektroenergetycznych innych niż wymienione w 

ust. 1 pkt 19a lit. a; 

12)  przebudowie dróg, torów i urządzeń kolejowych; 

12a)  budowie kanałów technologicznych, w rozumieniu art. 4 pkt 15a ustawy z dnia 21 

marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, z późn. zm.), w pasie 

drogowym w ramach przebudowy tej drogi; 

13)  (uchylony); 

14)  instalowaniu krat na obiektach budowlanych; 

15)  instalowaniu urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji 

radiokomunikacyjnych, na obiektach budowlanych; 

16)  montażu pomp ciepła, urządzeń fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej 

do 40 kW oraz wolno stojących kolektorów słonecznych; 

17)  (uchylony). 

3. Pozwolenia na budowę wymagają przedsięwzięcia, które wymagają przeprowadzenia 

oceny oddziaływania na środowisko, oraz przedsięwzięcia wymagające przeprowadzenia 

oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 3 
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października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 

4. Roboty budowlane, o których mowa w ust. 1 i 2, wykonywane: 

1) przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków - wymagają pozwolenia na 

budowę, 

2) na obszarze wpisanym do rejestru zabytków - wymagają dokonania zgłoszenia, o 

którym mowa w art. 30 ust. 1 

- przy czym do wniosku o pozwolenie na budowę oraz do zgłoszenia należy dołączyć 

pozwolenie właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków wydane na podstawie 

przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

 

Art. 35. 

1. Przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu 

projektu budowlanego organ administracji architektoniczno-budowlanej sprawdza: 

1)   zgodność projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego i innymi aktami prawa miejscowego albo decyzji o warunkach 

zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu, a także 

wymaganiami ochrony środowiska, w szczególności określonymi w decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 

października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; 

2)   zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym 

techniczno-budowlanymi; 

3)  kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, 

pozwoleń i sprawdzeń oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b, oraz zaświadczenia, o którym mowa w art. 12 

ust. 7; 

4)   wykonanie - w przypadku obowiązku sprawdzenia projektu, o którym mowa w art. 20 

ust. 2, także sprawdzenie projektu - przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia 

budowlane i legitymującą się aktualnym na dzień opracowania projektu - lub jego 

sprawdzenia - zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7[.] <;> 

<5) spełnienie wymagań określonych w art. 60 ust. 1 pkt 1–3 ustawy z dnia 20 lipca 

2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. poz. …) – w przypadku 
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inwestycji na nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu Nieruchomości, o 

którym mowa w tej ustawie, oddanej w użytkowanie wieczyste lub sprzedanej w 

trybie określonym w art. 53 ust. 1 lub 2 tej ustawy, przeznaczonej na wynajem o 

czynszu najmu określonym zgodnie z przepisami rozdziału 7 tej ustawy, zwanej 

dalej „inwestycją KZN”.> 

2. (uchylony). 

3. W razie stwierdzenia naruszeń, w zakresie określonym w ust. 1, organ administracji 

architektoniczno-budowlanej nakłada postanowieniem obowiązek usunięcia wskazanych 

nieprawidłowości, określając termin ich usunięcia, a po jego bezskutecznym upływie 

wydaje decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę. 

4. 
(46)

 W razie spełnienia wymagań określonych w ust. 1 oraz w art. 32 ust. 4, organ 

administracji architektoniczno-budowlanej nie może odmówić wydania decyzji o 

pozwoleniu na budowę. 

5. Organ administracji architektoniczno-budowlanej wydaje decyzję o odmowie 

zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę, jeżeli na terenie, 

którego dotyczy projekt zagospodarowania działki lub terenu, znajduje się obiekt 

budowlany, w stosunku do którego orzeczono nakaz rozbiórki. 

6. 
(48)

 W przypadku gdy organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wyda decyzji w 

sprawie pozwolenia na budowę: 

1)   w terminie 65 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji albo 

2)   w zakresie realizacji inwestycji kolejowej, w terminie 45 dni od dnia złożenia 

wniosku o wydanie takiej decyzji 

- organ wyższego stopnia wymierza temu organowi, w drodze postanowienia, na które 

przysługuje zażalenie, karę w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. Wpływy z kar 

stanowią dochód budżetu państwa. 

6a. Przepisu ust. 6 nie stosuje się do pozwolenia na budowę wydawanego dla przedsięwzięcia 

podlegającego ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo ocenie 

oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000. 

7. Karę uiszcza się w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia, o którym mowa w 

ust. 6. W przypadku nieuiszczenia kary, o której mowa w ust. 6, podlega ona ściągnięciu 

w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

8. Do terminu, o którym mowa w ust. 6, nie wlicza się terminów przewidzianych w 

przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia 
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postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn 

niezależnych od organu. 

Art. 59. 

1. Organ nadzoru budowlanego wydaje decyzję w sprawie pozwolenia na użytkowanie 

obiektu budowlanego po przeprowadzeniu obowiązkowej kontroli, o której mowa w art. 

59a. 

2.  Organ nadzoru budowlanego może w pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego 

określić warunki użytkowania tego obiektu albo uzależnić jego użytkowanie od 

wykonania, w oznaczonym terminie, określonych robót budowlanych. 

3. Jeżeli organ nadzoru budowlanego stwierdzi, że obiekt budowlany spełnia warunki, 

określone w ust. 1, pomimo niewykonania części robót wykończeniowych lub innych 

robót budowlanych związanych z obiektem, w wydanym pozwoleniu na użytkowanie 

może określić termin wykonania tych robót. 

4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się do instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska. 

4a. 
(95)

 Inwestor jest obowiązany zawiadomić organ nadzoru budowlanego o zakończeniu 

robót budowlanych prowadzonych, po przystąpieniu do użytkowania obiektu 

budowlanego, na podstawie pozwolenia na użytkowanie. 

5. 
(96)

 Organ nadzoru budowlanego, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, odmawia wydania pozwolenia 

na użytkowanie obiektu budowlanego w przypadku niespełnienia wymagań określonych 

w ust. 1 i w art. 57 ust. 1-4. Przepisy art. 51 stosuje się odpowiednio. 

6. 
(97)

 Decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego organ nadzoru 

budowlanego przesyła niezwłocznie organowi, który wydał decyzję o warunkach 

zabudowy i zagospodarowania terenu lub pozwolenia, o których mowa w art. 23 ust. 1 i 

art. 26 ust. 1, oraz decyzji, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. 

o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej. 

<6a. W przypadku inwestycji KZN organ nadzoru budowlanego przesyła niezwłocznie 

Prezesowi Krajowego Zasobu Nieruchomości decyzję o pozwoleniu na użytkowanie 

obiektu budowlanego albo decyzję o odmowie wydania pozwolenia na użytkowanie 

obiektu budowlanego.> 

[7. Stroną w postępowaniu w sprawie pozwolenia na użytkowanie jest wyłącznie inwestor.] 

<7. Stroną w postępowaniu w sprawie pozwolenia na użytkowanie jest wyłącznie 

inwestor, a w przypadku inwestycji KZN – inwestor i Prezes Krajowego Zasobu 

Nieruchomości.> 
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Art. 71. 

1. Przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części rozumie się w 

szczególności: 

1)   (uchylony); 

2)   podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności 

zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, 

higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń. 

2. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga zgłoszenia 

organowi administracji architektoniczno-budowlanej. W zgłoszeniu należy określić 

dotychczasowy i zamierzony sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego 

części. Do zgłoszenia należy dołączyć: 

1)   opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic 

nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i 

sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu budowlanego, w której 

zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania; 

2)   zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego 

oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i 

rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby, również danymi technologicznymi; 

3)   oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2; 

4)   zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności zamierzonego 

sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzję o warunkach 

zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; 

5)   w przypadku zmiany sposobu użytkowania, o której mowa w ust. 1 pkt 2 - ekspertyzę 

techniczną, wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez 

ograniczeń w odpowiedniej specjalności; 

6)   w zależności od potrzeb - pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane odrębnymi 

przepisami. 

3. 
(117)

 W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia organ administracji architektoniczno-

budowlanej nakłada na zgłaszającego, w drodze postanowienia, obowiązek uzupełnienia, 

w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia, 

wnosi sprzeciw w drodze decyzji. 
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4. 
(118)

 Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, należy dokonać przed dokonaniem zmiany 

sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Zmiana sposobu użytkowania 

może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni, od dnia doręczenia zgłoszenia, organ 

administracji architektoniczno-budowlanej, nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji i nie 

później niż po upływie 2 lat od doręczenia zgłoszenia. 

4a. (uchylony). 

4b. Do sprzeciwu, o którym mowa w ust. 4, przepis art. 30 ust. 6a stosuje się. 

4c. 
(119)

 Organ administracji architektoniczno-budowlanej może z urzędu przed upływem 

terminu, o którym mowa w ust. 4, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia 

sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu, o którym 

mowa w ust. 4, oraz uprawnia inwestora do zmiany sposobu użytkowania obiektu 

budowlanego lub jego części. 

5. 
(120)

 Organ administracji architektoniczno-budowlanej wnosi sprzeciw, jeżeli zamierzona 

zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części: 

1)   wymaga wykonania robót budowlanych, objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia 

na budowę; 

2)   narusza ustalenia obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego i innych aktów prawa miejscowego albo decyzji o warunkach budowy 

i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego; 

3)   może spowodować niedopuszczalne: 

a)  zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia, 

b)  pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków, 

c)  pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych, 

d)  wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla 

terenów sąsiednich. 

6. Jeżeli zamierzona zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części 

wymaga wykonania robót budowlanych: 

1)   objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę - rozstrzygnięcie w sprawie 

zmiany sposobu użytkowania następuje w decyzji o pozwoleniu na budowę; 

2)   objętych obowiązkiem zgłoszenia - do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, stosuje się 

odpowiednio przepisy art. 30 ust. 2-4. 
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7. Dokonanie zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, po zmianie sposobu użytkowania obiektu 

budowlanego lub jego części nie wywołuje skutków prawnych. 

<8. Zmiana sposobu użytkowania domu jednorodzinnego lub jego części jest 

niedopuszczalna, jeśli obiekt ten jest zlokalizowany na nieruchomości, o której mowa 

w art. 53 ust. 6 oraz ust. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie 

Nieruchomości.> 

Art. 81. 

1. Do podstawowych obowiązków organów administracji architektoniczno-budowlanej i 

nadzoru budowlanego należy: 

1)   nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, a w 

szczególności: 

a)  zgodności zagospodarowania terenu z miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska, 

b)  warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w rozwiązaniach przyjętych w projektach 

budowlanych, przy wykonywaniu robót budowlanych oraz utrzymywaniu 

obiektów budowlanych, 

c)  zgodności rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami techniczno-

budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej, 

d)  właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, 

e)  stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów zgodnie z art. 10; 

2)  wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych ustawą[.] <;> 

<2a) współpraca z Prezesem Krajowego Zasobu Nieruchomości w realizacji zadań 

określonych w art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie 

Nieruchomości;> 

3)   (uchylony). 

2. Przepisu ust. 1 pkt 1 lit. b, c i e nie stosuje się do budownictwa doświadczalnego, 

wykonywanego na zamkniętych terenach badawczych. 

3. Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego kontrolują 

posiadanie przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie 

uprawnień do pełnienia tych funkcji. 

4. Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego przy 

wykonywaniu obowiązków określonych przepisami prawa budowlanego mogą 

dokonywać czynności kontrolnych. Protokolarne ustalenia dokonane w toku tych 
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czynności stanowią podstawę do wydania decyzji oraz podejmowania innych środków 

przewidzianych w przepisach prawa budowlanego. 

 

Art. 82. 

1. Do właściwości organów administracji architektoniczno-budowlanej należą sprawy 

określone w ustawie i niezastrzeżone do właściwości innych organów. 

2. Organem administracji architektoniczno-budowlanej pierwszej instancji, z zastrzeżeniem 

ust. 3 i 4, jest starosta. 

3. Wojewoda jest organem administracji architektoniczno-budowlanej wyższego stopnia w 

stosunku do starosty oraz organem pierwszej instancji w sprawach obiektów i robót 

budowlanych: 

1)   usytuowanych na terenie pasa technicznego, portów i przystani morskich, morskich 

wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, a także na 

innych terenach przeznaczonych do utrzymania ruchu i transportu morskiego; 

2)   hydrotechnicznych piętrzących, upustowych, regulacyjnych, melioracji 

podstawowych oraz kanałów i innych obiektów służących kształtowaniu zasobów 

wodnych i korzystaniu z nich, wraz z obiektami towarzyszącymi; 

3)   dróg publicznych krajowych i wojewódzkich wraz z obiektami i urządzeniami 

służącymi do utrzymania tych dróg i transportu drogowego oraz sytuowanymi w 

granicach pasa drogowego sieciami uzbrojenia terenu - niezwiązanymi z 

użytkowaniem drogi, a w odniesieniu do dróg ekspresowych i autostrad - wraz z 

obiektami i urządzeniami obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek; 

3a)  usytuowanych na obszarze kolejowym; 

4)   lotnisk cywilnych wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi; 

5)   usytuowanych na terenach zamkniętych; 

5a)  dotyczących strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych 

inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. poz. 1265 i 1753). 

5b)  
(131)

 elektrowni wiatrowych, w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. 

o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. poz. 961); 

<5c) inwestycji KZN;> 

6)   (uchylony). 
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4. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, także inne niż wymienione w ust. 

3 obiekty i roboty budowlane, w sprawach których organem pierwszej instancji jest 

wojewoda. 

 

 

 

U S T A W A     z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 2147 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 624 i 820)  

 

Art. 2. 

Ustawa nie narusza innych ustaw w zakresie dotyczącym gospodarki nieruchomościami, a w 

szczególności: 

1)   ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 1061); 

2)   ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2014 r. poz. 700 

oraz z 2015 r. poz. 349); 

3)   ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 oraz z 2016 r. poz. 

422, 586, 903, 1020 i 1948); 

4)   ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi 

Skarbu Państwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1491); 

5)   ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym 

Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 641, z późn. zm.); 

6)   (uchylony); 

7)   (uchylony); 

8)   ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, z późn. zm.); 

9)   ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 605, 904, 1361 i 

1948); 

10)  ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1727, 

1823, 1920, 1923 i 1948); 

11)  ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 oraz z 2016 r. poz. 

1250); 
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12)  ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz. U. z 2015 r. poz. 2143 oraz z 2016 

r. poz. 1250 i 1573); 

13)  ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji 

inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 966 i 1777 

oraz z 2016 r. poz. 1250); 

14)  ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 614, 

1202 i 1789)[.] <;> 

<15) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. poz. 

…).> 

Art. 37. 

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, nieruchomości są sprzedawane lub oddawane w użytkowanie 

wieczyste w drodze przetargu. 

2. Nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej, jeżeli: 

1)   jest zbywana na rzecz osoby, której przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu, 

stosownie do art. 34; 

2)   zbycie następuje między Skarbem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego oraz 

między tymi jednostkami; 

3)   jest zbywana na rzecz osób, o których mowa w art. 68 ust. 1 pkt 2; 

4)   zbycie następuje w drodze zamiany lub darowizny; 

5)   sprzedaż nieruchomości następuje na rzecz jej użytkownika wieczystego; 

6)   przedmiotem zbycia jest nieruchomość lub jej części, jeśli mogą poprawić warunki 

zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność lub oddanej w 

użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza tę nieruchomość lub jej części nabyć, 

jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości; 

7)   ma stanowić wkład niepieniężny (aport) do spółki albo wyposażenie nowo tworzonej 

państwowej lub samorządowej osoby prawnej, lub majątek tworzonej fundacji; 

8)   jest zbywana na rzecz zarządzającego specjalną strefą ekonomiczną, na której terenie 

jest położona; 

9)   przedmiotem zbycia jest udział w nieruchomości, a zbycie następuje na rzecz innych 

współwłaścicieli nieruchomości; 

10)  jest zbywana na rzecz kościołów i związków wyznaniowych, mających uregulowane 

stosunki z państwem, na cele działalności sakralnej; 
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11)  jest sprzedawana partnerowi prywatnemu lub spółce, o której mowa w art. 14 ust. 1 

ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, jeżeli sprzedaż 

stanowi wniesienie wkładu własnego podmiotu publicznego, a wybór partnera 

prywatnego nastąpił w trybie przewidzianym w art. 4 ust. 1 lub 2 powołanej ustawy; 

12)  jest zbywana na rzecz podmiotów, o których mowa w art. 61 ust. 1; 

13)  jest zbywana na rzecz spółki celowej utworzonej na podstawie przepisów ustawy z 

dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w 

Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (Dz. U. z 2010 r. poz. 133 i 857, z 2012 r. poz. 441 i 

951 oraz z 2016 r. poz. 1202 i 1250) lub właściwych podmiotów wymienionych w art. 

17 ust. 2 tej ustawy, realizujących przedsięwzięcia Euro 2012, w celu ich wykonania, 

w sytuacji gdy jej nabycie przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu 

terytorialnego nastąpiło w trybie przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 r. o 

przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 

2012; 

14)  jest zbywana na rzecz inwestora realizującego inwestycję w zakresie budowy obiektu 

energetyki jądrowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o 

przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz 

inwestycji towarzyszących (Dz. U. poz. 789, z późn. zm.); 

15)  jest zbywana na rzecz inwestora realizującego inwestycję w zakresie terminalu lub 

inwestycję towarzyszącą zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o 

inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w 

Świnoujściu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1731); 

16)  jest zbywana na rzecz inwestora realizującego strategiczną inwestycję w zakresie 

sieci przesyłowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o 

przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1812); 

17)  jest zbywana na rzecz inwestora realizującego inwestycję w zakresie infrastruktury 

dostępowej realizowanej na podstawie ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o inwestycjach 

w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską (Dz. U. 

poz. 820)[.]<;> 

<18) jest zbywana na rzecz Krajowego Zasobu Nieruchomości.> 

3. Wojewoda - w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, a 

odpowiednia rada lub sejmik - w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność 
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jednostki samorządu terytorialnego, odpowiednio w drodze zarządzenia lub uchwały, 

mogą zwolnić z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości przeznaczone pod 

budownictwo mieszkaniowe lub na realizację urządzeń infrastruktury technicznej albo 

innych celów publicznych, jeżeli cele te będą realizowane przez podmioty, dla których są 

to cele statutowe i których dochody przeznacza się w całości na działalność statutową. 

Przepis ten stosuje się również, gdy sprzedaż nieruchomości następuje na rzecz osoby, 

która dzierżawi nieruchomość na podstawie umowy zawartej co najmniej na 10 lat, jeżeli 

nieruchomość ta została zabudowana na podstawie zezwolenia na budowę. Przepisu tego 

nie stosuje się, w przypadku gdy o nabycie nieruchomości ubiega się więcej niż jeden 

podmiot spełniający powyższe warunki. 

4. Zawarcie umów użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata 

lub na czas nieoznaczony następuje w drodze przetargu. Wojewoda albo odpowiednia 

rada lub sejmik mogą wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia tych umów. 

4a. Umowy użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na 

czas nieoznaczony zawiera się w drodze bezprzetargowej, jeżeli użytkownikiem, najemcą 

lub dzierżawcą nieruchomości jest organizacja pożytku publicznego lub użytkownikiem 

nieruchomości jest stowarzyszenie ogrodowe w rozumieniu ustawy z dnia 13 grudnia 

2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40 oraz z 2015 r. poz. 

528). 

5. 
(21)

 Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa może odstąpić od obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia umów, o których mowa w ust. 3 i 4, w odniesieniu do nieruchomości, o których 

mowa w art. 57 ust. 1, oraz do nieruchomości ujętych w ewidencji, o której mowa w art. 

60 ust. 2 pkt 1, bez konieczności odpowiednio zwolnienia z obowiązku lub wyrażenia 

zgody przez wojewodę. 

Art. 131. 

 1. W ramach odszkodowania właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu wywłaszczonej 

nieruchomości może być przyznana, za jego zgodą, odpowiednia nieruchomość zamienna. 

2. Nieruchomość zamienną przyznaje się z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, jeżeli 

wywłaszczenie następuje na rzecz Skarbu Państwa, lub z zasobu nieruchomości 

odpowiedniej jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli wywłaszczenie następuje na 

rzecz tej jednostki. 
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3. Nieruchomość zamienna może być przyznana w porozumieniu z Prezesem Agencji 

Nieruchomości Rolnych, z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, jeżeli 

wywłaszczenie następuje na rzecz Skarbu Państwa. 

<3a. Nieruchomość zamienna może być również przyznana w porozumieniu z Prezesem 

Krajowego Zasobu Nieruchomości, jeżeli wywłaszczenie następuje na rzecz Skarbu 

Państwa.> 

4. Różnicę między wysokością odszkodowania ustalonego w decyzji a wartością 

nieruchomości zamiennej wyrównuje się przez dopłatę pieniężną. 

5. Przeniesienie praw do nieruchomości zamiennej na rzecz osoby, której zostało przyznane 

odszkodowanie, następuje z dniem, w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się 

ostateczna. Decyzja ta stanowi podstawę do dokonania wpisu w księdze wieczystej. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa 

państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. z 2017 r. poz. 680) 

 

Art. 39. 

 1. PKP SA gospodaruje mieniem, w szczególności przez wnoszenie do spółek, sprzedaż, 

oddawanie do odpłatnego korzystania w drodze umów prawa cywilnego, a także przez 

zbywanie mienia zbędnego, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Gospodarowanie budynkami mieszkalnymi i lokalami mieszkalnymi regulują przepisy 

rozdziału 7 oraz przepisy art. 81. 

3. Mienie PKP SA może być przekazane nieodpłatnie, w drodze umowy, na własność 

jednostkom samorządu terytorialnego, na cele związane z inwestycjami 

infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych tych jednostek w dziedzinie 

transportu. 

4. Mienie, którego zagospodarowanie, na zasadach określonych w ust. 1 i ust. 2, nie jest 

możliwe, a względy ekonomiczne nie uzasadniają jego utrzymywania, może zostać 

zlikwidowane lub przekazane nieodpłatnie Skarbowi Państwa, jednostkom samorządu 

terytorialnego lub państwowym jednostkom organizacyjnym. 

<4a. Nieruchomości PKP SA mogą być: 
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1) zbywane w trybie bezprzetargowym według ceny rynkowej na rzecz Skarbu 

Państwa w celu włączenia do Zasobu Nieruchomości, o którym mowa w ustawie z 

dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. poz. …); 

2) przedmiotem zamiany z nieruchomościami, w stosunku do których, na mocy 

ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości, Krajowy 

Zasób Nieruchomości wykonuje prawo własności i inne prawa rzeczowe na rzecz 

Skarbu Państwa.> 

5. PKP SA może pomniejszyć kapitał zapasowy o wartość księgową netto przekazywanego 

mienia w postaci środków trwałych. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 

519, 785, 898 i 1089)  

Art. 73. 

1. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz w decyzji o warunkach 

zabudowy i zagospodarowania terenu uwzględnia się w szczególności ograniczenia 

wynikające z: 

1)   ustanowienia w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 2134, 2249 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i 132) parku narodowego, 

rezerwatu przyrody, parku krajobrazowego, obszaru chronionego krajobrazu, obszaru 

Natura 2000, zespołu przyrodniczo-krajobrazowego, użytku ekologicznego, 

stanowiska dokumentacyjnego, pomników przyrody oraz ich otulin; 

2)   utworzenia obszarów ograniczonego użytkowania lub stref przemysłowych; 

2a)  wyznaczenia obszarów cichych w aglomeracji oraz obszarów cichych poza 

aglomeracją; 

3)   ustalenia w trybie przepisów ustawy - Prawo wodne warunków korzystania z wód 

regionu wodnego i zlewni oraz ustanowienia stref ochronnych ujęć wód, a także 

obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych. 

2. Linie komunikacyjne, napowietrzne i podziemne rurociągi, linie kablowe oraz inne obiekty 

liniowe przeprowadza się i wykonuje w sposób zapewniający ograniczenie ich 

oddziaływania na środowisko, w tym: 

1)   ochronę walorów krajobrazowych; 
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2)   możliwość przemieszczania się dziko żyjących zwierząt. 

3. W obrębie zwartej zabudowy miast i wsi jest zabroniona budowa zakładów stwarzających 

zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, a w szczególności zakładów stwarzających 

zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Rozbudowa takich zakładów jest 

dopuszczalna pod warunkiem, że doprowadzi ona do ograniczenia zagrożenia dla zdrowia 

ludzi, w tym ograniczenia wystąpienia poważnych awarii przemysłowych. 

3a. Przepis ust. 3 nie dotyczy budowy i rozbudowy zakładów na obszarach określanych w 

miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego jako tereny przeznaczone do 

działalności produkcyjnej, składowania i magazynowania, jeżeli plany te nie zawierają 

ograniczeń dotyczących zakładów stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi. 

[4. Zakłady stwarzające zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej lokalizuje się 

w bezpiecznej odległości od siebie, od osiedli mieszkaniowych, od obiektów użyteczności 

publicznej, od budynków zamieszkania zbiorowego, od obszarów, o których mowa w ust. 1 

pkt 1 i 3, od upraw wieloletnich, od dróg krajowych oraz od linii kolejowych o znaczeniu 

państwowym. 

5. Osiedla mieszkaniowe, obiekty użyteczności publicznej, budynki zamieszkania zbiorowego, 

obszary, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, drogi krajowe oraz linie kolejowe o znaczeniu 

państwowym lokalizuje się w bezpiecznej odległości od zakładów stwarzających 

zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.] 

<4. Zakłady stwarzające zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej 

lokalizuje się w bezpiecznej odległości od siebie, od wielorodzinnych budynków 

mieszkalnych, od budynków mieszkalnych powstałych na nieruchomościach 

pochodzących z Zasobu Nieruchomości, o którym mowa w ustawie z dnia 20 lipca 

2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. poz. …), od obiektów 

użyteczności publicznej, od budynków zamieszkania zbiorowego, od obszarów, o 

których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, od upraw wieloletnich, od dróg krajowych oraz od 

linii kolejowych o znaczeniu państwowym. 

5. Wielorodzinne budynki mieszkalne, budynki mieszkalne powstałe na 

nieruchomościach pochodzących z Zasobu Nieruchomości, o którym mowa w 

ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości, obiekty 

użyteczności publicznej, budynki zamieszkania zbiorowego, obszary, o których 

mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, drogi krajowe oraz linie kolejowe o znaczeniu państwowym 
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lokalizuje się w bezpiecznej odległości od zakładów stwarzających zagrożenie 

wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.> 

6. Istniejącym zakładom, o których mowa w ust. 3 i 4, dla których bezpieczna odległość nie 

została zachowana, organy Inspekcji Ochrony Środowiska mogą, po uzyskaniu opinii 

właściwego organu Państwowej Straży Pożarnej, wydać decyzję w zakresie nałożenia 

dodatkowych zabezpieczeń technicznych, aby zmniejszyć niebezpieczeństwa, na jakie są 

narażeni ludzie. 

7. Dla celów planowania i zagospodarowania przestrzennego, komendant powiatowy 

(miejski) Państwowej Straży Pożarnej może, po zasięgnięciu opinii wojewódzkiego 

inspektora ochrony środowiska, wydać decyzję nakładającą na prowadzącego zakład o 

zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, obowiązek 

opracowania i przedłożenia informacji dotyczących: 

1)   prawdopodobieństwa wystąpienia poważnej awarii przemysłowej; 

2)   potencjalnych skutków wystąpienia poważnej awarii przemysłowej oraz jej zasięgu. 

8. Koszty opracowania i przedłożenia informacji, o których mowa w ust. 7, pokrywa 

prowadzący zakład o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. 

 

 

 

U S T A W A  z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie 

gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610) 

 

Art. 19a. 

[1. Umową najmu okazjonalnego lokalu jest umowa najmu lokalu służącego do zaspokajania 

potrzeb mieszkaniowych, zawarta na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.] 

<1. Umową najmu okazjonalnego lokalu jest umowa najmu lokalu mieszkalnego, 

którego właściciel, będący osobą fizyczną, nie prowadzi działalności gospodarczej w 

zakresie wynajmowania lokali, zawarta na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.> 

[1a. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania do lokali wchodzących w skład publicznego zasobu 

mieszkaniowego i lokali, o których mowa w art. 20 ust. 2a.] 

2. Do umowy najmu okazjonalnego lokalu załącza się w szczególności: 

1)   oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym najemca poddał się 

egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie 
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umowy najmu okazjonalnego lokalu w terminie wskazanym w żądaniu, o którym 

mowa w art. 19d ust. 2; 

2)   wskazanie przez najemcę innego lokalu, w którym będzie mógł zamieszkać w 

przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu; 

3)   oświadczenie właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu, o 

którym mowa w pkt 2 lub ust. 3, o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osób z 

nim zamieszkujących w lokalu wskazanym w oświadczeniu; na żądanie 

wynajmującego załącza się oświadczenie z podpisem notarialnie poświadczonym. 

3. W razie utraty możliwości zamieszkania w lokalu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, najemca 

jest obowiązany w terminie 21 dni od dnia powzięcia wiadomości o tym zdarzeniu 

wskazać inny lokal, w którym mógłby zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji 

obowiązku opróżnienia lokalu, oraz przedstawić oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 

pkt 3, pod rygorem wypowiedzenia umowy, o którym mowa w art. 19d ust. 5. 

4. Zawarcie umowy najmu okazjonalnego lokalu może być uzależnione od wpłacenia przez 

najemcę kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu okazjonalnego lokalu 

przysługujących właścicielowi w dniu opróżnienia lokalu oraz ewentualnych kosztów 

egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu. Kaucja nie może przekraczać sześciokrotności 

miesięcznego czynszu za dany lokal, obliczonego według stawki czynszu obowiązującej 

w dniu zawarcia umowy najmu okazjonalnego lokalu. 

5. Kaucja podlega zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu, po potrąceniu 

należności właściciela, o których mowa w ust. 4. 

6. Umowa najmu okazjonalnego lokalu oraz zmiany tej umowy wymagają formy pisemnej 

pod rygorem nieważności. 

[7. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy sporządzeniu 

oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, wynosi nie więcej niż 1/10 minimalnego 

wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 

1265).] 

<7. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy 

sporządzaniu oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, wynosi nie więcej niż 

maksymalna kwota czynszu normowanego bez opcji za 1 m
2
 mieszkania na 

wynajem, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym 
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Zasobie Nieruchomości (Dz. U. poz. …), określoną dla miasta stołecznego 

Warszawy.> 

Art. 19b. 

[1. Właściciel będący osobą fizyczną, nieprowadzący działalności gospodarczej w zakresie 

wynajmowania lokali zgłasza zawarcie umowy najmu okazjonalnego lokalu naczelnikowi 

urzędu skarbowego właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania właściciela, w 

terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia najmu.] 

<1. Właściciel zgłasza zawarcie umowy najmu okazjonalnego lokalu naczelnikowi 

urzędu skarbowego właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania właściciela w 

terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia najmu.> 

2. Na żądanie najemcy właściciel ma obowiązek przedstawić potwierdzenie zgłoszenia, o 

którym mowa w ust. 1. 

[3. W przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów 

art. 19c i 19d ustawy oraz art. 1046 § 4
1(4)

 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks 

postępowania cywilnego.] 

<3. W przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się 

przepisów art. 19c i art. 19d.> 

[Art. 19e. 

Do najmu okazjonalnego lokalu przepisów ustawy nie stosuje się, z wyjątkiem art. 2, art. 6 

ust. 3, art. 10 ust. 1-3, art. 11 ust. 2 pkt 1-3, art. 13, art. 18 ust. 1 i 2, art. 19a-19d oraz art. 

25d pkt 2, z zastrzeżeniem, że właściciel będący osobą fizyczną, nieprowadzący działalności 

gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali dokonał zgłoszenia, o którym mowa w art. 19b 

ust. 1.] 

<Art. 19e. 

Do najmu okazjonalnego lokalu przepisów ustawy nie stosuje się, z wyjątkiem art. 2, art. 

6 ust. 3, art. 10 ust. 1–3, art. 11 ust. 2 pkt 1–3, art. 13, art. 18 ust. 1 i 2, art. 19a–19d 

oraz art. 25d pkt 2, z zastrzeżeniem, że właściciel dokonał zgłoszenia, o którym mowa 

w art. 19b ust. 1.> 

<Rozdział 2b 

Najem instytucjonalny lokalu 

 

Art. 19f. 
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1. Umową najmu instytucjonalnego lokalu jest umowa najmu lokalu mieszkalnego 

zawierana przez osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną 

niebędącą osobą prawną, prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie 

wynajmowania lokali. 

2. Umowa najmu instytucjonalnego lokalu zawierana jest na czas oznaczony. Przepisu 

art. 661 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 

459, 933 i 1132) nie stosuje się. 

3. Do umowy najmu instytucjonalnego lokalu załącza się oświadczenie najemcy w formie 

aktu notarialnego, w którym najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do 

opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu 

instytucjonalnego lokalu w terminie wskazanym w żądaniu, o którym mowa w art. 

19i ust. 3, oraz przyjął do wiadomości, że w razie konieczności wykonania 

powyższego zobowiązania prawo do lokalu socjalnego ani pomieszczenia 

tymczasowego nie przysługuje. 

4. Zawarcie umowy najmu instytucjonalnego lokalu może być uzależnione od wpłacenia 

przez najemcę kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu 

instytucjonalnego lokalu przysługujących właścicielowi w dniu opróżnienia lokalu 

oraz ewentualnych kosztów egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu. 

5. Kaucja nie może przekraczać trzykrotności miesięcznego czynszu za dany lokal, 

obliczonego według stawki czynszu obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu 

instytucjonalnego lokalu. 

6. Kaucja podlega zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu, po potrąceniu 

należności właściciela, o których mowa w ust. 4. 

 

Art. 19g. 

1. Umowa najmu instytucjonalnego lokalu oraz zmiany tej umowy wymagają formy 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy 

sporządzeniu oświadczenia, o którym mowa w art. 19f ust. 3, wynosi nie więcej niż 

maksymalna kwota czynszu normowanego bez opcji za 1 m2 mieszkania na 

wynajem, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym 

Zasobie Nieruchomości (Dz. U. poz. …), określona dla miasta stołecznego Warszawy. 

Art. 19h. 
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1. Z tytułu najmu instytucjonalnego lokalu, oprócz czynszu, właściciel pobiera jedynie 

opłaty niezależne od właściciela, chyba że umowa stanowi inaczej. 

2. Właściciel może podwyższyć czynsz wyłącznie zgodnie z warunkami określonymi 

w umowie. 

Art. 19i. 

1. Umowa najmu instytucjonalnego lokalu wygasa po upływie czasu, na jaki była 

zawarta, lub ulega rozwiązaniu po upływie okresu wypowiedzenia tej umowy. 

2. Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy najmu instytucjonalnego lokalu, jeżeli 

najemca dobrowolnie nie opróżnił lokalu, właściciel doręcza najemcy żądanie 

opróżnienia lokalu sporządzone na piśmie opatrzonym urzędowo poświadczonym 

podpisem właściciela. 

3. Żądanie opróżnienia lokalu zawiera w szczególności: 

1) oznaczenie właściciela oraz najemcy, którego żądanie dotyczy; 

2) wskazanie umowy najmu instytucjonalnego lokalu i przyczynę ustania stosunku 

z niej wynikającego; 

3) termin, nie krótszy niż 14 dni od dnia doręczenia żądania najemcy, w którym 

najemca i osoby z nim zamieszkujące mają opróżnić lokal. 

4. Wynajmujący może powoływać się tylko na przyczyny ustania stosunku najmu, 

wskazane w piśmie, o którym mowa ust. 3. 

5. W przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 3 pkt 3, 

właściciel składa do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności aktowi 

notarialnemu, o którym mowa w art. 19f ust. 3. 

6. Do wniosku, o którym mowa w ust. 5, załącza się: 

1) żądanie opróżnienia lokalu wraz z dowodem jego doręczenia najemcy albo 

dowodem wysłania go przesyłką poleconą; 

2) dokument potwierdzający przysługujący właścicielowi tytuł prawny do lokalu, 

którego opróżnienia dotyczy żądanie właściciela. 

Art. 19j. 

Do najmu instytucjonalnego lokalu stosuje się przepisy art. 2, art. 6 ust. 3, art. 10 ust. 1–

3, art. 11 ust. 2 pkt 1–3, art. 13, art. 18 ust. 1 i 2 oraz art. 25d pkt 4.> 

 

Art. 25d. 

Prawo do tymczasowego pomieszczenia nie przysługuje dłużnikowi, jeżeli: 
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1)   z tytułu wykonawczego wynika, że nakazanie opróżnienia lokalu zostało orzeczone z 

powodu stosowania przemocy w rodzinie lub z powodu rażącego lub uporczywego 

wykraczania przeciwko porządkowi domowemu albo niewłaściwego zachowania 

czyniącego uciążliwym korzystanie z innych lokali w budynku, albo że dłużnik dokonał 

zajęcia opróżnionego lokalu bez tytułu prawnego; 

2)   dłużnik został zobowiązany do opróżnienia lokalu zajmowanego na podstawie umowy 

najmu okazjonalnego, której zawarcie zostało zgłoszone zgodnie z art. 19b ust. 1; 

3)   dłużnik został zobowiązany do opróżnienia tymczasowego pomieszczenia[.] <;> 

<4) dłużnik został zobowiązany do opróżnienia lokalu zajmowanego na podstawie 

umowy najmu instytucjonalnego lokalu.> 

 

 

 

U S T A W A    z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 374 i 

1579 oraz z 2017 r. poz. 624 i 1282)  

 

Art. 7 

1. Zwalnia się od podatku leśnego: 

1)   lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat; 

2)   lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków; 

3)   użytki ekologiczne. 

2. Od podatku leśnego zwalnia się również: 

1)   uczelnie; 

2)   publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz 

prowadzące je organy, w zakresie lasów zajętych na działalność oświatową; 

3)   instytuty naukowe i pomocnicze jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk; 

4)   prowadzących zakłady pracy chronionej spełniające warunek, o którym mowa w art. 

28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. poz. 721, z 

późn. zm.), lub zakłady aktywności zawodowej w zakresie lasów wymienionych w 

decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu 

aktywności zawodowej lub zgłoszonych wojewodzie - zajętych na prowadzenie tego 

zakładu, z wyłączeniem lasów, które znajdują się w posiadaniu zależnym podmiotów 



- 32 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

niebędących prowadzącymi zakłady pracy chronionej spełniające warunek, o którym 

mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub zakłady 

aktywności zawodowej; 

5)   instytuty badawcze; 

6)   przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego uzyskanym na zasadach 

określonych w przepisach o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, 

w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i 

prac rozwojowych[.] <;> 

<7) Krajowy Zasób Nieruchomości, w zakresie nieruchomości wchodzących w skład 

Zasobu Nieruchomości, o którym mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. o 

Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. poz. …).> 

3. Rada gminy, w drodze uchwały, może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niż 

określone w ust. 1, z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej. 

4. Z tytułu zwolnienia od podatku leśnego, o którym mowa w ust. 2 pkt 6, jednostkom 

samorządu terytorialnego przysługuje z budżetu państwa zwrot utraconych dochodów. 

5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

zasady i tryb zwrotu utraconych dochodów, o których mowa w ust. 4, kierując się 

potrzebą zabezpieczenia budżetów gmin przed utratą dochodów. 

6. Zwolnienie od podatku leśnego, o którym mowa w ust. 2 pkt 6, stanowi pomoc de minimis, 

o której mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w 

sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do 

pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1). 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów 

mieszkaniowych o stałej stopie procentowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 650)  

 

Art. 5. 

1. W Banku Gospodarstwa Krajowego tworzy się Fundusz Dopłat, zwany dalej "Funduszem". 

2. Środki Funduszu tworzą: 

1)   nadwyżki, o których mowa w art. 8 ust. 3; 
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2)   zwroty dopłat, o których mowa w art. 9 ust. 3 i art. 10 ust. 2; 

3)    dochody z tytułu inwestowania przejściowo wolnych środków Funduszu w lokaty 

bankowe i papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank 

Polski, bądź poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, w listy zastawne oraz 

w jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego, o którym mowa w art. 178 

ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu 

alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1896, 1948 i 

2260); 

4)   środki z budżetu państwa - w wysokości określonej w ustawie budżetowej; 

<4a) środki przekazane przez Krajowy Zasób Nieruchomości, o którym mowa 

w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. 

poz. …);> 

5)   inne wpływy. 

3. Środki Funduszu przeznacza się na: 

1)   dopłaty; 

1a)  dopłaty do oprocentowania kredytów preferencyjnych, o których mowa w ustawie z 

dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu 

własnego mieszkania (Dz. U. z 2012 r. poz. 90 i 951, z 2014 r. poz. 1198, z 2016 r. 

poz. 1250 oraz z 2017 r. poz. 60); 

1b)  finansowe wsparcie udzielone na podstawie ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o 

finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni 

i domów dla bezdomnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 833 i 1815 oraz z 2016 r. poz. 1250); 

1c)   dopłaty do odsetek od środków banku prowadzącego kasę mieszkaniową 

wykorzystanych do przejściowego finansowania działalności kasy mieszkaniowej oraz 

dopłaty do oprocentowania pożyczki zaciągniętej w innym banku, oraz dopłaty do 

oprocentowania kredytów lub obligacji w ramach realizacji rządowego programu 

popierania budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w ustawie z dnia 26 

października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 79); 

1d)  finansowe wsparcie udzielane na podstawie ustawy z dnia 27 września 2013 r. o 

pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. z 

2015 r. poz. 1865, z 2016 r. poz. 1250 oraz z 2017 r. poz. 60); 

2)   pokrycie kosztów działania Funduszu. 
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4. Bank Gospodarstwa Krajowego: 

1)   sporządza dla Funduszu odrębny bilans oraz rachunek zysków i strat; 

2)   wyodrębnia plan finansowy Funduszu w planie finansowym Banku Gospodarstwa 

Krajowego; 

3)   przekazuje organom, o których mowa w ust. 5, kwartalne informacje o realizacji planu 

finansowego Funduszu w terminie do końca miesiąca następującego po danym 

kwartale. 

5. Plan finansowy Funduszu, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, jest opracowywany w 

uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych oraz ministrem 

właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz 

mieszkalnictwa, nie później niż do dnia 31 lipca roku poprzedzającego rok, na który plan 

jest opracowywany. 

6. Projekt planu finansowego na dany rok jest przekazywany do uzgodnienia organom 

wymienionym w ust. 5, nie później niż do dnia 15 czerwca roku poprzedniego. 

 

 

 

U S T A W A    z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 

oraz z 2017 r. poz. 624 i 1273)  

Art. 2 

1. Nie podlega opłacie skarbowej: 

1)   dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia (pozwolenia, 

koncesji) albo złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub 

prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawach: 

a)  alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia, 

b)  ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych, ulg 

określonych w przepisach szczególnych dla żołnierzy niezawodowych i osób 

odbywających służbę zastępczą oraz ich rodzin, a także uprawnień dla osób 

niepełnosprawnych i osób objętych przepisami o szczególnych uprawnieniach dla 

kombatantów, 

c)  świadczeń socjalnych oraz w sprawach załatwianych na podstawie przepisów o 

pomocy społecznej, przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 
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przepisów o zatrudnieniu socjalnym oraz przepisów o pomocy państwa w 

wychowywaniu dzieci, 

d)  wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborów do Sejmu, Senatu, Parlamentu 

Europejskiego i organów samorządu terytorialnego oraz referendum, 

e)  powszechnego obowiązku obrony, z wyjątkiem decyzji w sprawach udzielania zgody 

obywatelom polskim na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej, 

f)  zatrudnienia, wynagrodzeń za pracę, 

g)  nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia, 

h)  załatwianych na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 i 1777 oraz z 2016 r. poz. 65, 1250, 

1271 i 1579), 

i)  nabycia obywatelstwa polskiego w drodze repatriacji oraz stwierdzenia posiadania 

obywatelstwa polskiego nabytego w ten sposób, 

j)  pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli państw członkowskich Unii 

Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 

(EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji 

Szwajcarskiej, oraz członków ich rodzin, którzy do nich dołączają lub z nimi 

przebywają, 

k)  udzielenia ochrony międzynarodowej, udzielenia azylu, zgody na pobyt ze względów 

humanitarnych, zgody na pobyt tolerowany oraz w sprawach ochrony czasowej, 

l)  rekompensat w rozumieniu ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do 

rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1090 oraz z 2016 r. poz. 585); 

2)   dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach 

budownictwa mieszkaniowego; 

3)   dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia przez Agencję 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa albo Agencję Rynku Rolnego w sprawach 

z zakresu wykonywania przez te agencje zadań w ramach realizacji Wspólnej Polityki 

Rolnej, w tym w sprawach płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego 

określonych przepisami Unii Europejskiej, pomocy de minimis w sektorze rolnictwa 

lub rybołówstwa oraz innych zadań dotyczących organizacji rynków rolnych, z 

wyłączeniem zadań w zakresie administrowania obrotem z zagranicą towarami rolno-

spożywczymi; 
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3a)  (uchylony); 

4)   złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo 

jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawach określonych w pkt 3; 

5)   wydanie zaświadczenia niezbędnego do uzasadnienia wniosków w sprawach 

wymienionych w pkt 1-4; 

6)   dokonanie czynności urzędowej i wydanie zaświadczenia w sprawach o zmianę 

imienia (imion) lub nazwiska osób, którym bezprawnie je zmieniono, a także 

zstępnych i małżonków tych osób; 

7)   wydanie zezwolenia przez ministra właściwego do spraw środowiska lub wojewodę 

na działania związane z czynną ochroną przyrody[.] <;> 

<8) wydanie zaświadczenia przez Prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości, 

o którym mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie 

Nieruchomości (Dz. U. poz. …), w sprawach z zakresu wykonywania zadań 

własnych.> 

2. Jeżeli zaświadczenie, którego wydanie nie podlega opłacie skarbowej zostanie użyte w 

innej sprawie niż wymieniona w ust. 1, wydanie tego zaświadczenia podlega opłacie 

skarbowej. 

 

 

U S T A W A   z dnia 5 września 2008 r. o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa 

użyteczności publicznej „Poczta Polska” (Dz. U. poz. 1109, z 2012 r. poz. 1529, z 2013 r. 

poz. 1036 oraz z 2016 r. poz. 2260) 

Art. 17. 

 1. Mienie Spółki, którego zagospodarowanie nie jest możliwe, a którego utrzymywania nie 

uzasadniają względy ekonomiczne, może zostać zlikwidowane lub przekazane 

nieodpłatnie Skarbowi Państwa, jednostkom samorządu terytorialnego lub państwowym 

jednostkom organizacyjnym. 

<1a. Nieruchomości Spółki mogą być zbywane w trybie bezprzetargowym według ceny 

rynkowej na rzecz Skarbu Państwa w celu włączenia do Zasobu Nieruchomości, o 

którym mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości 

(Dz. U. poz. …).> 

2. Spółka może pomniejszyć kapitał zapasowy o wartość księgową netto mienia w postaci 

środków trwałych, przekazywanego zgodnie z ust. 1. 
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U S T A W A   z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 130)  

Art. 24. 

 1. Na Fundusz składają się: 

1)   środki przekazywane z budżetu państwa - w wysokości określonej w ustawie 

budżetowej; 

<1a) środki przekazane przez Krajowy Zasób Nieruchomości, o którym mowa 

w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. 

poz. …).> 

2)   odsetki od lokat środków Funduszu w bankach; 

3)   wpływy z inwestycji środków Funduszu w papiery wartościowe emitowane przez 

Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz w papiery wartościowe określające 

świadczenia pieniężne, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa albo 

Narodowy Bank Polski, a także w jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego, 

o których mowa w art. 178 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach 

inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 

2016 r. poz. 1896, 1948 i 2260); 

4)   darowizny i zapisy; 

5)   inne wpływy. 

2. Suma lokat, o których mowa w ust. 1 pkt 2, w jednym banku lub w grupie banków 

powiązanych ze sobą kapitałowo lub organizacyjnie, nie może przekroczyć 15% 

okresowo wolnych środków Funduszu. 

U S T A W A    z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1870, z późn. zm.) 

Art. 274. 

1. Audyt wewnętrzny prowadzi się w: 

1)   Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; 

2)   ministerstwach; 

3)   urzędach wojewódzkich; 

4)   
(50)

 izbach administracji skarbowej; 
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5)   
(51)

 (uchylony); 

6)   Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, w tym w zarządzanych przez niego funduszach; 

7)   Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, w tym w funduszach zarządzanych 

przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; 

8)   Narodowym Funduszu Zdrowia[.] <;> 

<9) Krajowym Zasobie Nieruchomości, o którym mowa w ustawie z dnia 20 lipca 

2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. poz. …).> 

2. Audyt wewnętrzny prowadzi się także w: 

1)   państwowych jednostkach budżetowych, jeżeli kwota ujętych w planie finansowym 

jednostki budżetowej dochodów lub kwota wydatków przekroczyła wysokość 40 000 

tys. zł; 

2)   uczelniach publicznych, jeżeli kwota ujętych w planie rzeczowo-finansowym 

przychodów lub kosztów przekroczyła wysokość 40 000 tys. zł; 

3)   samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, które nie zostały utworzone 

przez jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli kwota ujętych w planie finansowym 

przychodów lub kosztów przekroczyła wysokość 40 000 tys. zł; 

4)   agencjach wykonawczych, jeżeli kwota ujętych w planie finansowym przychodów lub 

kosztów przekroczyła wysokość 40 000 tys. zł; 

5)   państwowych funduszach celowych, jeżeli kwota ujętych w planie finansowym 

przychodów lub kosztów przekroczyła wysokość 40 000 tys. zł. 

3. Audyt wewnętrzny prowadzi się w jednostkach samorządu terytorialnego, jeżeli ujęta w 

uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego kwota dochodów i przychodów 

lub kwota wydatków i rozchodów przekroczyła wysokość 40 000 tys. zł. 

4. Audyt wewnętrzny prowadzi się również w jednostkach sektora finansów publicznych, 

których kierownicy podejmą decyzję o prowadzeniu audytu wewnętrznego. 

5. Audyt wewnętrzny prowadzi się również w jednostkach w dziale wskazanych przez 

właściwego ministra kierującego działem. Wskazując jednostkę zobowiązaną minister 

określa termin rozpoczęcia prowadzenia audytu wewnętrznego. 

6. Przepisy ust. 5 stosuje się odpowiednio do jednostek podległych Prezesowi Rady 

Ministrów lub przez niego nadzorowanych oraz jednostek obsługujących organy podległe 

Prezesowi Rady Ministrów lub przez niego nadzorowane. 

7. Kierownicy jednostek, o których mowa w ust. 2-6, informują pisemnie Ministra Finansów 

o rozpoczęciu prowadzenia audytu wewnętrznego. 
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U S T A W A    z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1537, 1902 i 2003)  

Art. 35a. 

1. Prezes UKE może wezwać: 

1)   nadleśniczego Lasów Państwowych, 

2)   podmiot, który zarządza terenem zamkniętym, 

3)   właściciela, użytkownika wieczystego lub zarządcę co najmniej 10 budynków 

mieszkalnych wielorodzinnych, zamieszkania zbiorowego lub użyteczności 

publicznej<,> 

<4) Prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości, o którym mowa w ustawie z dnia 20 

lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. poz. …).> 

- do przedstawienia informacji w sprawie warunków zapewnienia dostępu, o którym 

mowa w art. 30 ust. 1 i 3, lub umieszczania na nieruchomości obiektów i urządzeń, o 

którym mowa w art. 33 ust. 1. 

2. Podmioty, o których mowa w ust. 1, są obowiązane do przedstawienia informacji 

Prezesowi UKE w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania. 

3. Po przedstawieniu informacji, o której mowa w ust. 1, lub upływie terminu, o którym 

mowa w ust. 2, Prezes UKE, kierując się potrzebą zapewnienia skutecznej konkurencji 

oraz zapewnienia telekomunikacji, może, w drodze decyzji, określić warunki zapewnienia 

dostępu, o którym mowa w art. 30 ust. 1 i 3, lub umieszczania na nieruchomości obiektów 

i urządzeń, o którym mowa w art. 33 ust. 1, w tym wysokość opłat za umieszczanie na 

nieruchomości obiektów i urządzeń, o którym mowa w art. 33 ust. 1. 

4. Podmioty, o których mowa w ust. 1, wobec których została wydana decyzja w sprawie 

określenia warunków zapewnienia dostępu, o którym mowa w art. 30 ust. 1 i 3, lub 

umieszczania na nieruchomości obiektów i urządzeń, o którym mowa w art. 33 ust. 1, są 

obowiązane do zawierania, w zakresie swojej właściwości, umów o tym dostępie na 

warunkach nie gorszych niż określone w tej decyzji. 

5. Prezes UKE podaje do publicznej wiadomości decyzję, o której mowa w ust. 3, w 

Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Komunikacji 

Elektronicznej. 
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6. Podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, zamieszczają na swoich stronach 

internetowych aktualne warunki zapewnienia dostępu, o którym mowa w art. 30 ust. 1 i 3, 

oraz umieszczania na nieruchomości obiektów i urządzeń, o którym mowa w art. 33 ust. 

1, uwzględniające warunki określone decyzją, o której mowa w ust. 3. 

7. Podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, przekazują Prezesowi UKE informacje o 

adresach swoich stron internetowych w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia na nich 

warunków zapewnienia dostępu, o którym mowa w art. 30 ust. 1 i 3, oraz umieszczania na 

nieruchomości obiektów i urządzeń, o którym mowa w art. 33 ust. 1. Informacja jest 

udostępniana przez punkt informacyjny do spraw telekomunikacji. 

 

 

 

U S T A W A    z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1023) 

 

Art. 17. 

1. Rada gminy, z własnej inicjatywy albo na wniosek wójta, burmistrza albo prezydenta 

miasta, podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia gminnego programu 

rewitalizacji. 

2. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta, po podjęciu przez radę gminy uchwały o 

przystąpieniu do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji, kolejno: 

1)   ogłasza informację o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia gminnego 

programu rewitalizacji na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji 

Publicznej, w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, w prasie lokalnej 

oraz przez obwieszczenie; 

2)   sporządza projekt gminnego programu rewitalizacji; 

3)   przeprowadza konsultacje społeczne projektu gminnego programu rewitalizacji; 

4)   występuje o zaopiniowanie projektu gminnego programu rewitalizacji: 

a)  w każdym przypadku przez: 

–  zarząd właściwego powiatu - w zakresie zgodności ze strategią rozwoju powiatu, 

–  zarząd właściwego województwa - w zakresie zgodności z planem zagospodarowania 

przestrzennego województwa i strategią rozwoju województwa, 



- 41 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

–  właściwego wojewodę - w zakresie zgodności z zadaniami rządowymi służącymi 

realizacji celu publicznego określonego w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

gospodarce nieruchomościami, 

–  właściwe organy wojskowe, ochrony granic oraz bezpieczeństwa państwa - w zakresie 

wymagań bezpieczeństwa i obronności, 

–  właściwego komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej - w 

zakresie ochrony przeciwpożarowej, 

–  właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, 

–  właściwą gminną komisję urbanistyczno-architektoniczną, 

–  operatorów sieci uzbrojenia terenu, w tym zarządców dróg oraz linii i terenów 

kolejowych, 

–  Komitet Rewitalizacji, jeżeli został powołany, 

<– Krajowy Zasób Nieruchomości, o którym mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. 

o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. poz. …) – w zakresie sposobu 

zagospodarowania oraz przedsięwzięć związanych z nieruchomościami 

wchodzącymi w skład Zasobu Nieruchomości,> 

b)  w przypadku gdy jest to uzasadnione specyfiką obszaru rewitalizacji przez: 

–  właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska - w zakresie form ochrony 

przyrody, 

–  właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków - w zakresie form ochrony 

zabytków, 

–  właściwego dyrektora urzędu morskiego - w zakresie zagospodarowania pasa 

technicznego, pasa ochronnego oraz morskich portów i przystani, 

–  właściwy organ nadzoru górniczego - w zakresie zagospodarowania terenów 

górniczych, 

–  właściwy organ administracji geologicznej - w zakresie zagospodarowania terenów 

osuwisk, 

–  właściwego dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej - w zakresie 

zagospodarowania obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, 

–  ministra właściwego do spraw zdrowia - w zakresie zagospodarowania obszarów 

ochrony uzdrowiskowej, 

–  Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - w zakresie nieruchomości Skarbu 

Państwa będących w trwałym zarządzie tego Gospodarstwa; 
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5)   wprowadza zmiany wynikające z przeprowadzonych konsultacji społecznych i 

uzyskanych opinii oraz przedstawia radzie gminy do uchwalenia projekt gminnego 

programu rewitalizacji. 

 

 

 

U S T A W A    z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 2259 oraz z 2017 r. poz. 624) 

 

Art. 5. 

1. Organy administracji publicznej oraz kierownicy jednostek, kierując się zasadami 

określonymi w art. 4, gospodarują nabytym lub powierzonym tym organom lub 

jednostkom mieniem Skarbu Państwa oraz mogą zbywać jego składniki, a w 

szczególności: 

1)   zapewniają wycenę mienia; 

2)   zabezpieczają mienie przed uszkodzeniem lub zniszczeniem; 

3)   wykonują czynności związane z naliczaniem należności za mienie udostępnione przed 

ich przejęciem oraz prowadzą windykację tych należności; 

4)   współpracują z innymi organami, które na mocy przepisów odrębnych gospodarują 

mieniem oraz z właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego; 

5)   podejmują czynności w postępowaniu sądowym, w szczególności w sprawach 

dotyczących własności lub innych praw rzeczowych na mieniu, o zapłatę należności 

za korzystanie z mienia, roszczenia ze stosunku najmu, dzierżawy lub użyczenia, 

stwierdzenie nabycia spadku, stwierdzenie nabycia własności przez zasiedzenie; 

6)   składają wnioski o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości oraz wpis w księdze 

wieczystej; 

7)   zapewniają ochronę tego mienia. 

2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób gospodarowania 

składnikami rzeczowymi majątku ruchomego oraz prawami na dobrach niematerialnych, 

ich sprzedaży, dzierżawy, najmu, przekazywania i darowizny, a także likwidacji, 

uwzględniając konieczność ochrony interesów Skarbu Państwa. 

<3. Państwowe osoby prawne mogą zbywać nieruchomości w trybie bezprzetargowym 

według ceny odpowiadającej cenie rynkowej na rzecz Skarbu Państwa w celu 
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włączenia do Zasobu Nieruchomości, o którym mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017 

r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. poz. …).> 


