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SPRAWOZDANIE 

KOMISJI INFRASTRUKTURY 

oraz 

KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI 

PAŃSTWOWEJ 
 

(wraz z zestawieniem wniosków) 

 

 

 

Komisje, na posiedzeniu w dniu 28 maja 2019 r. rozpatrzyły wnioski zgłoszone w toku debaty 

w dniu 28 maja 2019 r. nad ustawą  

o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych 

innych ustaw 

i przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: 

 

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt 1-16. 

 

 

Ponadto komisje informują, że na podstawie art. 52 ust. 4 Regulaminu Senatu senator 

Wiesław Dobkowski dokonał zmiany treści swojego wniosku (pkt 12 zestawienia wniosków). 

 

 

 

 Przewodniczący Komisji   Przewodniczący Komisji 

 Infrastruktury  Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej 

 (-) Andrzej Misiołek  (-) Piotr Zientarski 

 

 

michnie
Data publikacji



 Z E S T AW I E N I E  W N I O S K Ó W  

do ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości  

oraz niektórych innych ustaw 

 

1)  w art. 1 w pkt 2, w ust. 3 wyraz „Nieruchomości” zastępuje się 

wyrazem „Nieruchomościami”; 

Poprawka 

KI, 

KSTAP 

poparta przez 

połączone komisje 

2)  w art. 1 w pkt 22: 

a) w poleceniu nowelizacyjnym wyrazy „art. 23” zastępuje się 

wyrazami „w art. 23 ust. 1”, 

b) skreśla się oznaczenie art. 23 oraz ust. 2; 

Poprawka 

KI, 

KSTAP 

poparta przez 

połączone komisje 

3)  w art. 1 w pkt 25, w art. 26 w ust. 2 wyrazy „wypłaty rekompensaty” 

zastępuje się wyrazami „zwrotu rekompensaty, o której mowa w art. 

24a ust. 1,”; 

Poprawka 

KI, 

KSTAP 

poparta przez 

połączone komisje 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 4, 7 i 13 należy głosować łącznie. 

 

4)  w art. 1 w pkt 26: 

a) po lit. a dodaje się lit. aa oraz ab w brzmieniu: 

„aa) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

2. W przypadku sporu dotyczącego zasadności 

wyłączenia nieruchomości z Zasobu, o których mowa w ust. 

1, Prezes KZN lub organ wnioskujący o wyłączenie może 

wystąpić do Prezesa Prokuratorii Generalnej 

Rzeczypospolitej Polskiej o powołanie Komisji Rozjemczej 

przy Sądzie Polubownym przy Prokuratorii Generalnej 

Rzeczypospolitej Polskiej w celu rozstrzygnięcia sprawy 

wyłączenia takiej nieruchomości z Zasobu. W przypadku 

Poprawka sen. 

W. Dobkowskiego 

poparta przez 

połączone komisje 
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nieruchomości, o których mowa w art. 26 ust. 1, o 

rozstrzygnięcie sporu może wystąpić właściwy organ lub 

spółka Skarbu Państwa, a w odniesieniu do nieruchomości 

przekazanych do Zasobu przez Krajowy Ośrodek Wsparcia 

Rolnictwa i Agencję Mienia Wojskowego także Prezes 

KZN.”, 

ab) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Przepisów ust. 2 nie stosuje się w odniesieniu do 

nieruchomości przekazanej uprzednio do Zasobu przez 

starostę wykonującego zadanie z zakresu administracji 

rządowej. Z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu dotyczącego 

wyłączenia takiej nieruchomości z Zasobu Prezes KZN lub 

starosta może wystąpić do wojewody.”,”, 

c) lit. b otrzymuje brzmienie: 

„b) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: 

„3. Występując o rozstrzygnięcie sporu podmiot 

wnioskujący o wyłączenie przedstawia uzasadniony wniosek 

o wyłączenie nieruchomości z Zasobu oraz informacje 

zawarte w wykazie nieruchomości, o którym mowa w art. 10.  

4. Rozstrzygnięcie Komisji Rozjemczej przy Sądzie 

Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej 

Polskiej albo wojewody przekazywane jest stronom sporu. W 

przypadku rozstrzygnięcia nakazującego wyłączenie 

nieruchomości, KZN sporządza protokół zdawczo-odbiorczy, 

który stanowi podstawę wyłączenia nieruchomości z Zasobu. 

Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego przez właściwy 

organ nie jest wymagane.”;”; 

5)  w art. 1 w pkt 26 w lit. a w tiret drugim, w pkt 5 na końcu średnik 

zastępuje się kropką; 

Poprawka 

KI, 

KSTAP 

poparta przez 

połączone komisje 
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6)  w art. 14 w pkt 1, w lit. f dwukrotnie użyty skrót „KZN” zastępuje się 

wyrazami „Krajowy Zasób Nieruchomości”; 

Poprawka 

KI, 

KSTAP 

poparta przez 

połączone komisje 

7)  w art. 15 w pkt 2, w art. 26a: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W przypadku wystąpienia do Prezesa Prokuratorii 

Generalnej o rozstrzygnięcie sporu, o którym mowa w ustawie z 

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

z 2018 r. poz. 2363), Prezes Prokuratorii Generalnej powołuje 

Komisję Rozjemczą przy Sądzie Polubownym złożoną z pięciu 

członków.”, 

b) w ust. 4 w zdaniu pierwszym po wyrazach „do Krajowego Zasobu 

Nieruchomości” dodaje się wyrazy „lub wyłączenia nieruchomości z 

Krajowego Zasobu Nieruchomości”; 

Poprawka sen. 

W. Dobkowskiego 

poparta przez 

połączone komisje 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 8 i 15 należy głosować łącznie. 

 

8)  w art. 18: 

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) w art. 17: 

a)  w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) w odległości nie większej niż 3000 m, a w miastach, w 

których liczba mieszkańców przekracza 100 000 

mieszkańców – 1500 m, od szkoły podstawowej, która 

jest w stanie przyjąć nowych uczniów w liczbie dzieci 

stanowiącej nie mniej niż 7% planowanej liczby 

mieszkańców inwestycji mieszkaniowej.”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Spełnienie warunków, o których mowa w ust. 2 pkt 

Poprawka sen. 

W. Dobkowskiego 

poparta przez 

połączone komisje 
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2, w zakresie możliwości przyjęcia nowych uczniów w 

szkole podstawowej ocenia się na podstawie zaświadczenia 

wójta (burmistrza, prezydenta miasta).”;”; 

b)  pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) w art. 19 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) nie mogą różnić się o więcej niż 50% w zakresie wskaźnika 

procentowego, o którym mowa w art. 17 ust. 2 pkt 2.”.”; 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 9 i 10 należy głosować łącznie. 

 

9)  w art. 20 w pkt 1, art. 1a otrzymuje brzmienie: 

„Art. 1a. Przepisy ustawy stosuje się również, jeżeli na 

gruncie zabudowanym budynkami, o których mowa w art. 1 ust. 2, 

położone są także inne budynki, obiekty budowlane lub 

urządzenia budowlane, o ile łączna powierzchnia użytkowa 

budynków innych niż określone w art. 1 ust. 2 nie przekracza 30% 

powierzchni użytkowej wszystkich budynków położonych na tym 

gruncie.”; 

Poprawka sen. 

W. Dobkowskiego 

poparta przez 

połączone komisje 

10)  w art. 20 w pkt 2 w lit. a w tiret pierwszym, wprowadzenie do 

wyliczenia otrzymuje brzmienie:  

„W przypadku, gdy na gruncie, o którym mowa w art. 1 ust. 

2 lub art. 1a, położone są także inne budynki niż określone w 

art. 1 ust. 2, których łączna powierzchnia użytkowa 

przekracza 30% powierzchni użytkowej wszystkich 

budynków położonych na tym gruncie, przekształcenie prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 

zabudowanej na cele mieszkaniowe następuje z dniem:”; 

Poprawka sen. 

W. Dobkowskiego 

poparta przez 

połączone komisje 

11)  w art. 20 w pkt 7, w art. 9a w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) osobom, w stosunku do których orzeczono 

Poprawka sen. 

W. Dobkowskiego 

poparta przez 

połączone komisje 



– 5 – 

niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 

oraz osobom, w stosunku do których orzeczono 

niepełnosprawność przed ukończeniem 16 roku życia, lub 

zamieszkującym w dniu przekształcenia z tymi osobami 

opiekunom prawnym lub przedstawicielom ustawowym tych 

osób,”; 

12)  w art. 20 pkt 10 otrzymuje brzmienie:  

„10) w art. 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

2. Jeżeli zaświadczenie potwierdzające przekształcenie 

zostało doręczone po dniu 30 listopada 2019 r., osobom fizycznym 

będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych 

lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym, w 

przypadku zgłoszenia zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej w 

terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania tego zaświadczenia, 

przysługuje bonifikata od tej opłaty w wymiarze obowiązującym 

w roku, w którym nastąpiło przekształcenie, pod warunkiem 

wniesienia opłaty jednorazowej uwzględniającej tę bonifikatę w 

terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania informacji, o której mowa 

w art. 7 ust. 8.”;”; 

Poprawka sen. 

W. Dobkowskiego 

poparta przez 

połączone komisje 

13)  po art. 22 dodaje się art 22a w brzmieniu: 

„Art. 22a. Do wniosków złożonych na podstawie art. 13, 

dotyczących przekazania nieruchomości do Zasobu, oraz na podstawie 

art. 27 ust. 2, dotyczących wyłączenia nieruchomości z Zasobu, 

złożonych do Prezesa Rady Ministrów przed dniem wejścia w życie 

niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1 w 

brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.”; 

Poprawka sen. 

W. Dobkowskiego 

poparta przez 

połączone komisje 

14)  w art. 23 wyrazy „art. 28 ust. 2 pkt 2 i ust. 2a” zastępuje się wyrazami 

„art. 28 ust. 2a”; 

Poprawka 

KI, 

KSTAP 

poparta przez 

połączone komisje 
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15)  art. 25 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 25. Uchwały rad gmin określające lokalne standardy 

urbanistyczne tracą moc w zakresie odległości i wskaźnika 

procentowego w odniesieniu do przedszkoli.”; 

Poprawka sen. 

W. Dobkowskiego 

poparta przez 

połączone komisje 

16)  w art. 26 wyrazy „art. 5 ust. 1 i 2” zastępuje się wyrazami „art. 5 ust. 1 

pkt 1 i 2”. 

Poprawka 

KI, 

KSTAP 

poparta przez 

połączone komisje  

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


