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Pan 

Adam Podgórski 

Zastępca Szefa 

Kancelarii Sejmu 

W nawiązaniu do przesłanego pisma oznaczonego sygnaturą GMS-WP-173-87/15 

dotyczącego rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce 

nieruchomościami, w załączeniu przesyłam opinię Krajowej Izby Gospodarczej do 

przedmiotowego projektu. 

Dyrektor 

Biura Polityki Gospodarczej 

Mieczysław Bąk 
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Stanowisko Krajowej lzbv Gospodarczej przygotowane przez 

Komitet ds. Nieruchomości KIG dotyczące rządowego projektu ustawy o zmianie 

ustawy o gospodarce nieruchomościami 

Krajowa Izba Gospodarczej popiera w pełni stanowisko wyrażone w p1sm1e z dnia 

27.04.2015 Prezesa Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego (organizacja członkowska 

KIG) dotyczące rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce 

nieruchomościami. 

Poniżej przedstawiamy uwagi uzupełniające: 

Kierunkowo, proponowana zmiana art.5, nakładająca na Prezesa GUS obowiązek 

ogłaszania okresowo wskaźników zmiany cen nieruchomości, zasługuje na uznanie. 

Wymaga jednak poczynienia odpowiednich przygotowań, które zapewnią rzetelność i 

wiarygodność wskaźników ogłaszanych przez GUS, a tym samym ich praktyczną 

przydatność. 

Po pierwsze, konieczna jest weryfikacja rodzajów nieruchomości sklasyfikowanych w 

rejestrze cen i wartości, do których odwołuje się zmieniany art.5. Istniejąca klasyfikacja, 

przypomniana w uzasadnieniu, utworzona kilkadziesiąt lat temu, niezbyt dobrze pasuje do 

aktualnego stanu rynku nieruchomości. Zostały w niej wyodrębnione rodzaje nieruchomości 

bez istotnego znaczenia dla rynku np. niezabudowane rolne jednoużytkowe i niezabudowane 

rolne wieloużytkowe, a jednocześnie brakuje pewnych rodzajów nieruchomości bardzo 

istotnych dla rynku np. należałoby podzielić "nieruchomości lokalowe" na dwa odrębne 

rodzaje: nieruchomości lokalowe mieszkalne i nieruchomości lokalowe niemieszkalne 

(użytkowe). Brakuje także takiego rodzaju jak nieruchomości niezabudowane przeznaczone 

na cele inne niż jakąkolwiek zabudowę kubaturową (np. pod komunikację, zieleń, parki, itp.), 

które nie są ani nieruchomościami rolnymi, ani leśnymi. Kolejny brakujący rodzaj, to 

nieruchomości zabudowane budynkami przeznaczonymi do wyburzenia. 

Po drugie, konieczna jest weryfikacja danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków, do 

których odwołuje się art.5 ust.1 w zmienionej wersji. Wiadomo bowiem, że części istotnych 

danych nie ma, a część jest niezgodna z rzeczywistym stanem nieruchomości. Dotyczy to 

głównie danych opisujących budynki znajdujące się na nieruchomości. 



Po trzecie, źródłem danych o rynku nieruchomości są umowy sprzedaży zawierane w formie 

aktu notarialnego. Olbrzymie znaczenie dla badania rynku i ogłaszania wskaźnika zmiany 

cen ma ilość i jakość informacji zawartych w akcie notarialnym. Dlatego rozważyć należy 

nałożenie na notariuszy obowiązku umieszczenia w akcie notarialnym określonego minimum 

informacji o przedmiocie sprzedaży, pochodzących nie tylko z księgi wieczystej oraz 

ewidencji gruntów i budynków, ale także miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, a także ewidencji sieci i uzbrojenia terenu. 

Po czwarte, usprawnia wymagają narzędzia wykorzystywane do przesyłania, przetwarzania, 

·gromadzenia i przechowywania informacji o transakcjach na rynku nieruchomości. W tym 

zakresie wykorzystuje się jedynie ułamek obecnych możliwości oferowanych przez 

informatykę i cyfryzację. Obecny system powoduje opóźnienia w przepływie informacji (stąd 

zapewne 4-miesięczna zwłoka w publikowaniu wskaźnika za dany kwartał), wymaga dużego 

nakładu pracy (i pieniędzy), powoduje liczne błędy i przekłamania wynikające z ludzkiej 

omylności. Niewielkim nakładem sił i środków wymienione wady można usunąć, co wpłynie 

na przyspieszenie publikowania wskaźnika i podniesie jego jakość, bo zmaleje wadliwość 

danych źródłowych przesyłanych do GUS. 

Krajowa Izba Gospodarcza, w szczególności jej Komitet ds. Nieruchomości KJG deklaruje 

gotowość udziału w opracowaniu konkretnych rozwiązań wyżej omówionych problemów. 

Kwestie te były zresztą sygnalizowane na spotkaniach Komitetu z przedstawicielami wielu 

resortów, m.in. Głównym Geodetą Kraju, Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju, 

Ministerstwem Finansów, a także GUS, Krajową Radą Notarialną. Wyrażamy przekonanie, 

że doświadczenie i wiedza członków Komitetu zostaną właściwie wykorzystane. 

Podobnie jak Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego krytycznie oceniamy proponowane 

zmiany art.158. Uważamy, że wyciągi z operatów nie stanowią elementu opisującego rynek 

nieruchomości, nie są i nie mogą być wykorzystane do opracowania wskaźników zmiany cen 

nieruchomości. Dlatego też nie znajduje żadnego uzasadnienia koncepcja rozbudowy, 

uszczegółowienia i cyfryzacji wyciągów z operatów szacunkowych. Modyfikacja art.158 

powinna być wyłączona z projektu zmiany ustawy. 

Konkludując, wnioskujemy powstrzymanie się przed pochopnym uchwalaniem 

projektowanych zmian w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Zachęcamy do podjęcia 

pilnych, praktycznych działań, sygnalizowanych powyżej, tworzących odpowiednią 

podbudowę do badania i ogłaszania przez Prezesa GUS wskaźników zmiany cen 

nieruchomości. Uważamy, że rosnąca informatyzacja źródeł informacji o nieruchomościach 

wymaga spójnego działania służb geodezyjnych, sądowniczych, planistycznych, notariuszy i 



rzeczoznawców majątkowych. Zespół składający się z wymienionych specjalistów może 

przygotować pełny i poprawny system monitorowania rynku nieruchomości. 

Warszawa, 30 kwietnia 2015 r. 
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