
 

 

 

ul. Wiejska 6/8, 00-902 Warszawa, tel. 22 694 95 34, faks 22 694 91 06, e-mail: Aldona.Figura@senat.gov.pl 

 

 
K AN CE LA R IA  
S E NAT U 

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, 27 maja 2019 r. 

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości  

oraz niektórych innych ustaw 

(druk nr 1185) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Celem ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości  oraz niektórych 

innych ustaw jest zwiększenie podaży gruntów, które potencjalnie mogłyby zostać 

wykorzystane przez KZN.  

Do najważniejszych zmian realizujących cel ustawy należy: 

– wprowadzenie możliwości przekazywania nieruchomości do Zasobu przez spółki 

Skarbu Państwa za wynagrodzeniem – sposób kwalifikowania do objęcia wykazami 

nieruchomości spółek Skarbu Państwa został skonstruowany analogicznie jak w 

przypadku nieruchomości, którymi gospodarują właściwe organy, 

– wyłączenie z wykazów nieruchomości, które z racji funkcji i przeznaczenia nie mogą 

zostać wykorzystane na cele budownictwa mieszkaniowego, tj. nieruchomości zajętych 

przez pas drogowy, pokrytych powierzchniowymi wodami płynącymi lub 

powierzchniowymi wodami stojącymi, zajętych pod infrastrukturę kolejową lub dworce 

kolejowe, a także zajętych na prowadzenie działalności statutowej przez Pocztę Polską z 

uwagi na to, że wykazywanie tych nieruchomości jest czasochłonne dla organów oraz 

utrudnia efektywną i sprawną analizę wykazów przez KZN, 

– doprecyzowanie procedury przekazywania nieruchomości do Zasobu, w tym 

wprowadzenie możliwości rozstrzygnięcia sprawy przekazania nieruchomości przez 

Komisję Rozjemczą przy Sądzie Polubownym, 
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– rezygnację z ograniczenia stosowania rozwiązań zawartych w ustawie wyłącznie do 

mieszkań o czynszu normowanym, 

– zwiększenie elastyczności gospodarowania nieruchomościami z Zasobu, przy 

zachowaniu możliwości kontroli i egzekwowania zobowiązań od podmiotów, którym 

nieruchomości zostaną udostępnione, 

– wyłączenie stosowania ustawy w odniesieniu do nieruchomości pozostających 

w zarządzie Lasów Państwowych, 

– usprawnienie procesu przekazywania nieruchomości przez Agencję Mienia 

Wojskowego i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa na cele budownictwa 

mieszkaniowego przez zapewnienie udziału Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 

oraz Agencji Mienia Wojskowego w dochodach uzyskanych z obrotu nieruchomościami 

przekazanymi przez te podmioty do Zasobu. 

Ustawa dokonuje zmian innych ustaw. Część zmian ma charakter dostosowujący do 

zmian wprowadzanych w ustawie o Krajowym Zasobie Nieruchomości albo w ustawie 

o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. 

Zmiany w ustawie o własności lokali (art. 7) zasadniczo zmierzają do objęcia jej 

zakresem wspólnot gdzie liczba lokali wyodrębnionych i niewyodrębnionych 

w nieruchomości jest większa niż trzy. Na podstawie obecnie obowiązujących przepisów 

liczba takich lokali jest większa niż siedem. 

Zmiany ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych 

oraz inwestycji towarzyszących zmierzają do rezygnacji z warunku jaki został nałożony na 

inwestora budowlanego w zakresie standardu lokalizacji i realizacji inwestycji 

mieszkaniowych w zakresie zapewnienia minimalnej odległość inwestycji od szkoły 

i przedszkola (art. 18). 

Najważniejsze zmiany w ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego 

gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów maja na celu 

unormowanie stanów faktycznych, jakie ujawniły się od wejścia w życie ustawy i wymagają 

regulacji przepisami prawa. Dotyczy to między innymi możliwości przekształcenia gruntów 

zabudowanych budynkami na cele mieszkaniowe, na których położone są także inne budynki, 

budynki gospodarcze, garaże, obiekty budowlane lub urządzenia budowlane, o ile łączna 

powierzchnia użytkowa tych budynków nie przekracza 30% powierzchni użytkowej 

wszystkich budynków położonych na tych gruntach (art. 20 pkt 1) albo przekracza 30% takiej 
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powierzchni pod warunkiem założenia księgi wieczystej dla tej nieruchomości albo 

wyłączenia z księgi wieczystej działki gruntu zabudowanej innymi budynkami niż określone 

w art. 1 ust. 2 ustawy. 

Wniosek o założenie księgi wieczystej lub wyłączenie działki gruntu z istniejącej księgi 

wieczystej będzie mógł złożyć także użytkownik wieczysty czy zarząd spółdzielni 

mieszkaniowej, zarząd wspólnoty mieszkaniowej lub zarządca, któremu powierzono zarząd 

nieruchomością wspólną w sposób określony w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 

r. o własności lokali. 

W przypadku dokonania czynności prawnej mającej za przedmiot lokal stanowiący 

odrębną nieruchomość przed wydaniem zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie, 

notariusz prześle wypis aktu notarialnego właściwemu organowi. 

Ustawa wprowadza bonifikatę od opłaty jednorazowej w wysokości 99% na wniosek 

osób określonych w przepisie (art. 20 pkt 7). 

Ustawa, co do zasady, ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Ustawa została uchwalona przez Sejm w dniu 16 maja 2019 r. Projekt ustawy stanowił 

przedłożenie rządowe (druk sejmowy nr 3364). Komisja Infrastruktury oraz Komisja 

Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej przedstawiły wspólne sprawozdanie 

w druku sejmowym nr 3435. Komisje dokonały szeregu zmian o charakterze merytorycznym 

i legislacyjnym. Projekt ustawy został poszerzony o nowelizację: 

– ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (art. 3); 

– ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (art. 11); 

– ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie 

gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (art. 12); 

– ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji 

mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (art. 18); 

– ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego 

gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (art. 20). 
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W drugim czytaniu nie zgłoszono poprawek i niezwłocznie przystąpiono do trzeciego 

czytania.  

 

III. Uwagi szczegółowe 

1) w art. 1 w pkt 2, w art. 2 w ust. 3 konieczna jest zmiana redakcyjna. 

Propozycja poprawki: 

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

„Nieruchomościami”; 

 

2) w art. 1 w pkt 22 została zawarta zmiana brzmienia całego art. 23. Treść art. 23 

ust. 2 pokrywa się dokładnie z treścią obowiązującą tego przepisu, zatem zmianę tę należy 

z ustawy usunąć.  

Propozycja poprawki: 

– w art. 1 w pkt 22: w poleceniu nowelizacyjnym wyrazy „art. 23” zastępuje się 

wyrazami „w art. 23 ust. 1”, skreśla się oznaczenie „Art. 23.” oraz skreśla się ust. 2; 

 

3) na podstawie dodawanego art. 24a w ustawie o Krajowym Zasobie 

Nieruchomości, spółce Skarbu Państwa przysługuje rekompensata z tytułu przekazania 

nieruchomości do Zasobu. Wypłata rekompensaty obciąża KZN. Jednocześnie na podstawie 

art. 26 tej ustawy taka nieruchomość może zostać wyłączona z zasobu przez Prezesa KZN, 

jeżeli jest zbędna dla realizacji zadań KZN. W takim przypadku zwrot nieruchomości do 

zasobu spółki Skarbu Państwa na podstawie art. 26 ust. 2 następuje w drodze umowy, która 

określa wysokość i sposób wypłaty rekompensaty. Wydaje się, że ustawodawcy chodziło 

o zwrot pobranej rekompensaty. Jeżeli taka była intencja ustawodawcy, art. 26 ust. 2 wymaga 

korekty redakcyjnej. 

Propozycja poprawki: 

– 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,”; 
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4) w art. 1 w pkt 26 w lit. a w tiret drugim, w pkt 5 na końcu średnik zastępuje się 

kropką; 

5) w art. 14 w pkt 1, w art. 2 pkt 5a lit. f ustawy o finansowym wsparciu 

tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk 

dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń ustawodawca posłużył się 

skrótem „KZN” w odniesieniu do Krajowego Zasobu Nieruchomości, ale takiego skrótu 

wcześniej nie wprowadził. Zasady Techniki Prawodawczej w § 154 ust. 1 zawierają 

dyrektywę, zgodnie z którą skrót wprowadza się dla określenia złożonego, składającego się 

z więcej niż jednego wyrazu, które wielokrotnie się powtarza w tekście aktu normatywnego.  

Wobec tego, że w ustawie nie utworzono skrótu, nieuprawnione jest posługiwanie się 

nim w obrębie ustawy. Nie wydaje się również konieczne tworzenie skrótu wobec tylko 

kilkukrotnego użycia określenia. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 14 w pkt 1, w lit. f dwukrotnie użyty skrót „KZN” zastępuje się wyrazami 

„Krajowy Zasób Nieruchomości”; 

6) w art. 17 zawarta jest nowelizacja ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie 

ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, 

noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym 

zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw, gdzie 

dodawany jest przepis przejściowy dotyczący ustawy o ochronie praw lokatorów, 

mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. 

Należy zwrócić uwagę, że ustawa ta, co do zasady, weszła w życie w dniu 1 maja 

2018 r. natomiast część przepisów ustawy, dotycząca nowelizacji ustawy o ochronie praw 

lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, weszła w życie 

w dniu 21 kwietnia 2019 r.  

Mając to ma uwadze proponowane zmiany będą miały działanie retroaktywne. 

Prawo powinno co do zasady działać „na przyszłość”, wobec tego nie należy stanowić 

norm prawnych, które miałyby być stosowane do zdarzeń zaszłych. Innymi słowy, następstwa 

prawne zdarzeń, mających miejsce pod rządami dawnych norm, należy oceniać według tych 

norm, nawet jeżeli w chwili dokonywania tej oceny obowiązują już nowe przepisy. 
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Przepisy działające wstecz można wyjątkowo uznać za zgodne z zasadą 

demokratycznego państwa prawnego, jeżeli: 

– nie są to przepisy prawa karnego ani regulacje zakładające podporządkowanie 

jednostki państwu; 

– mają one rangę ustawową; 

– ich wprowadzenie jest konieczne (niezbędne) dla realizacji lub ochrony innych, 

ważniejszych i konkretnie wskazanych wartości konstytucyjnych; 

– spełniona jest zasada proporcjonalności, tzn. racje konstytucyjne przemawiające za 

retroaktywnością równoważą jej negatywne skutki; 

– nie powodują one ograniczenia praw lub zwiększenia zobowiązań adresatów norm 

prawnych, a przeciwnie – poprawiają sytuację prawną niektórych adresatów danej normy 

prawnej (ale nie kosztem pozostałych adresatów tej normy); 

– problem rozwiązywany przez te regulacje nie był znany ustawodawcy wcześniej i nie 

mógł być rozwiązany z wyprzedzeniem bez użycia przepisów działających wstecz (wyroki 

TK z: 12 maja 2009 r., P 66/07 i 23 lipca 2013 r., P 36/12); 

 

7) w art. 23 należy wprowadzić prawidłowe odesłanie. 

Propozycja poprawki: 

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

2a”; 

8) w art. 26 należy wprowadzić prawidłowe odesłanie. 

 

Propozycja poprawki: 

– w art. 26 wyrazy „art. 5 ust. 1 i 2” zastępuje się wyrazami „art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2”. 

 

 

Aldona Figura 

Główny legislator 


