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Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa 

własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego 

(druk nr 126) 

 

 

 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Uchwalona przez Sejm ustawa o zmianie ustawy o ujawnieniu w księgach 

wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu 

terytorialnego po raz kolejny wydłuża terminy na sporządzenie wykazów nieruchomości 

i składanie wniosków o ujawnienie prawa własności w księgach wieczystych, ponieważ cele 

ustawy nie zostały dotąd zrealizowane. Ustawa wydłuża do 66 miesięcy od daty wejścia 

w życie ustawy nowelizowanej termin na uzupełnienie wykazów nieruchomości i przekazanie 

właściwym organom (art. 1 pkt 1). Ustawa wprowadza obowiązek współdziałania w tym 

zakresie marszałków województw, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz innych niż 

starostowie organów reprezentujących Skarb Państwa ze starostami. Zebrane dane mają być 

przekazywane z wykorzystaniem infrastruktury teleinformatycznej utworzonej na podstawie 

art. 24b ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne. Główny Geodeta Kraju na podstawie 

otrzymanych danych będzie dokonywał uzupełnienia zestawienia zbiorczego, tym samym 

zastąpi on sprawującego dotychczas te obowiązki ministra właściwego do spraw administracji 

publicznej.  

W związku z wydłużeniem terminu na uzupełnienie wykazów nieruchomości, został 

wydłużony, do 72 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy nowelizowanej, termin na 

złożenie przez uprawnione organy wniosków o ujawnienie w księgach wieczystych prawa 

własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego 

(art. 1 pkt 2).  
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Ustawa uchyla art. 4, który stanowi o obowiązku sprawozdawczości ale wprowadza 

nowe przepisy, które mają na celu kontrolę realizacji obowiązków składania wniosków 

o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości i wniosków o ujawnienie w księgach 

wieczystych prawa własności nieruchomości. Niewykonywanie tych obowiązków skutkować 

będzie zawiadomieniem przez właściwego wojewodę organu sprawującego nadzór nad 

organem dopuszczającym się uchybienia (art. 1 pkt 5 i 6).  

Minister właściwy do spraw administracji publicznej, raz w roku, do 2015 r. będzie 

przedstawiał Radzie Ministrów informację o stanie realizacji ustawy natomiast Główny 

Geodeta Kraju do końca pierwszego kwartału 2015 r. ma sporządzić wykaz nieruchomości 

objętych ustawą, dla których nie zostały złożone wnioski o ujawnienie w księgach 

wieczystych prawa własności.  

Minister właściwy do spraw administracji publicznej został upoważniony do wydania 

rozporządzenia mającego na celu szczegółowe uregulowanie spraw związanych 

z uzupełnieniem i przekazaniem wykazu oraz sprawozdawczości (art. 1 pkt 6). 

Ustawa uchyla art. 8 dotyczący nakładania kar pieniężnych na organy zobowiązane do 

składania wniosków o ujawnienie w księdze wieczystej prawa własności. Zdaniem 

projektodawców przepis ten nie stanowi skutecznego sposobu kontroli i egzekwowania 

wykonania nałożonych ustawą obowiązków (art. 1 pkt 7). Jednocześnie postępowanie 

o ukaranie osoby zobowiązanej do ujawnienia w księgach wieczystych prawa własności 

nieruchomości objętych ustawą, wszczęte i niezakończone decyzją ostateczną do dnia wejścia 

w życie niniejszej ustawy podlegać będzie umarzeniu (art. 2). 

W art. 3 ustalono limit wydatków na cel określony w ustawie tj. 10 337 500 zł, 

którego wykorzystanie ma monitorować minister właściwy do spraw administracji publicznej. 

Minister będzie upoważniony do zastosowania mechanizmów korygujących w przypadku 

zagrożenia przekroczenia tego limitu.  

Ustawa ma wejść w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia.  

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Ustawa pochodzi z przedłożenia rządowego (druk nr 292). Prace nad ustawą 

prowadziły Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Komisja 

Sprawiedliwości i Praw Człowieka, które w pierwszym czytaniu dokonały nieznacznych 

zmian redakcyjnych projektu oraz wprowadziły jedną zmianę merytoryczną polegającą na 

dodaniu w art. 3 w ust. 2 między punktami łącznika lub, aby w razie zagrożenia przekroczenia 
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limitu wydatków przeznaczonych na realizację celu ustawy stosować jeden z mechanizmów 

lub oba (druk nr 401).  

W drugim czytaniu zostały zgłoszone dwie poprawki zmierzające do utrzymania 

systemu karania osób, które nie wykonywały obowiązku składania wniosku o ujawnienie 

w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości objętych ustawą. Poprawki 

nie uzyskały poparcia (druk nr 401 A).  

 

III. Uwagi szczegółowe 

 

1) Ustawodawca wprowadza do ustawy nowe pojecie jakim jest infrastruktura 

teleinformatyczna, ale go nie definiuje. Jednocześnie, w projekcie rozporządzenia w 

sprawie uzupełnienia i uaktualnienia zestawienia zbiorczego nieruchomości Skarbu 

Państwa i jednostek samorządu terytorialnego, minister właściwy do jego wydania 

widzi potrzebę zdefiniowania tego pojęcia (§2 pkt 2 projektu rozporządzenia). Należy 

stwierdzić, że taka technika legislacyjna nie jest prawidłowa. Zgodnie z § 149 Zasad 

Techniki Prawodawczej w akcie normatywnym niższym rangą niż ustawa, bez 

upoważnienia ustawowego, nie formułuje się definicji ustalających znaczenia określeń 

ustawowych, w szczególności w akcie wykonawczym nie formułuje się definicji, 

które ustalałyby znaczenia określeń zawartych w ustawie upoważniającej. Jeżeli 

zachodzi konieczność zdefiniowania danego określenia, powinno to nastąpić w 

ustawie, ponieważ formułowanie definicji określenia ustawowego w rozporządzeniu 

dotyka materii ustawy i wyznacza jej merytoryczną treść.  

 

Propozycja poprawki: 

- w art. 1 w pkt 1, w art. 1a po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:  

„1a. Infrastruktura teleinformatyczna, o której mowa w ust. 1 i ust. 4, oznacza 

infrastrukturę opartą na systemie Integrującej Platformy Elektronicznej 

stanowiącym element zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach, 

o którym mowa w art. 24b ustawy z dnia 17 maja 1987 r. – Prawo geodezyjne 

i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r., Nr 193, poz. 1287, z późn. zm.).”. 

 

2) Ustawodawca wprowadza graniczne terminy na uzupełnienie przez starostów 

wykazów nieruchomości objętych ustawą i terminu na złożenie wniosków 

o ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa 
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i określa je w miesiącach. Określenie tak długich terminów w miesiącach nie jest 

czytelne dla adresatów ustawy. Pożądana jest zmiana terminów tak, aby wskazywały 

na konkretną datę albo określone były w latach.  

 

Propozycja poprawek: 

- w art. 1 w pkt 1, w art. 1a w ust. 1 wyrazy ”w terminie 66 miesięcy od dnia 

wejścia w życie ustawy” zastępuje się wyrazami „do dnia 19 maja 2013 r.”; 

- w art. 1 w pkt 2, w art. 2a wyrazy „w terminie 72 miesięcy od dnia wejścia w 

życie ustawy.” zastępuje się wyrazami „do dnia 19 listopada 2013 r.”; 

 

 

albo  

- w art. 1 w pkt 1, w art. 1a w ust. 1 wyrazy ” w terminie 66 miesięcy od dnia 

wejścia w życie ustawy” zastępuje się wyrazami „w terminie 5 lat i 6 miesięcy od 

dnia wejścia w życie ustawy”; 

- w art. 1 w pkt 2, w art. 2a wyrazy „w terminie 72 miesięcy od dnia wejścia w 

życie ustawy” zastępuje się wyrazami „w terminie 6 lat od dnia wejścia w życie 

ustawy”. 
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