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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 4 października 2018 r. 

o zmianie ustawy o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności 

publicznej „Poczta Polska” 

(druk nr 964) 

 

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

użyteczności publicznej „Poczta Polska” (Dz. U. z 2017 r. poz. 2164 oraz z 2018 r. poz. 1089)
  

 

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. 

1529 i 2161 oraz z 2018 r. poz. 756) oraz w celu włączenia do Zasobu Spółki Celowej, o 

której mowa w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym 

(Dz. U. poz. 1089), w tym zbywane na rzecz tej spółki, a także być przedmiotem zamiany 

z nieruchomościami stanowiącymi własność tej spółki i nieruchomościami w stosunku do 

których, na mocy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, 

Spółka Celowa wykonuje prawo własności i inne prawa rzeczowe na rzecz Skarbu 

Państwa. 

<1b. Do sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach 

stanowiących własność Spółki stosuje się przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o 

zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, 

niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób 

prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa (Dz. U. z 

2016 r. poz. 52) bez względu na funkcję budynku, w którym się znajdują.> 

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

środków trwałych, przekazywanego zgodnie z ust. 1. 


