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WNOSZĄCY PETYCJE: petycja indywidualna 

Sebastian Adamowicz. 

PRZEDMIOT PETYCJI: 

Podjąć inicjatywę ustawodawczą dotyczącą zmiany art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 

10 czerwca 1994 r. o zagospodarowaniu nieruchomości Skarbu Państwa przejętych od 

wojsk Federacji Rosyjskiej, w celu uaktualnienia występującego w ustawie odesłania do 

przepisów innej ustawy. 

UZASADNIENIE WNOSZĄCEGO PETYCJĘ: 

Autor petycji postuluje zmianę art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o 

zagospodarowaniu nieruchomości Skarbu Państwa przejętych od wojsk Federacji 

Rosyjskiej, poprzez nadanie mu następującego brzmienia: 

„Gospodarowanie innymi nieruchomościami niż nieruchomości, o których mowa 

w ust. 2 i 4, podlega przepisom ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)”. 

Wnoszący petycję podnosi argument, że skutkiem przyjęcia zaproponowanej zmiany 

będzie poprawa przejrzystości aktu prawnego. 

STAN PRAWNY: 

Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zagospodarowaniu nieruchomości Skarbu 

Państwa przejętych od wojsk Federacji Rosyjskiej (Dz. U. z 1994 r. Nr 79, poz. 363 

ze zm.) w art. 2 ust. 3 stanowi, że gospodarowanie innymi nieruchomościami niż 

nieruchomości, o których mowa w ust. 2 i 4, podlega przepisom ustawy z dnia 29 kwietnia 

1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz. U. z 1991 r. Nr 30, 

poz. 127, Nr 103, poz. 446 i Nr 107, poz. 464, z 1992 r. Nr 91, poz. 455, z 1993 r. Nr 47, 

poz. 212 i Nr 131, poz. 629 oraz z 1994 r. Nr 27, poz. 96 i Nr 31, poz. 118) ze zmianami 

wynikającymi z niniejszej ustawy. 

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 65 ze zm.) w art. 241 stwierdza utratę mocy ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o 

gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz. U. z 1991 r. poz. 127, z późn. 

zm.) oraz ustawy z dnia 29 września 1990 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami 

i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz. U. poz. 464, z późn. zm.).  

Zgodnie z art. 240, jeżeli obowiązujące przepisy powołują się na ustawy uchylone 

art. 241 albo odsyłają ogólnie do przepisów o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu 

nieruchomości, stosuje się w tym zakresie odpowiednio przepisy niniejszej ustawy. 
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OPRACOWAŁA 

 

Marzena Krysiak 

WICEDYREKTOR 

 

Danuta Antoszkiewicz 
 

                                                           
1
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1991 r. poz. 446 i 464, z 1993 r. 

poz. 212 i 629, z 1994 r. poz. 96, 118, 384, 388, 415 i 601, z 1995 r. poz. 486, z 1996 r. poz. 33, 405, 496 i 775 

oraz z 1997 r. poz. 24, 44, 348 i 435. 
2
 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1991 r. poz. 373, z 1992 r. poz. 455, z 1994 r. poz. 

201, 369, 384 i 601, z 1996 r. poz. 33 oraz z 1997 r. poz. 675. 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie 

„Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. z 2016 r. poz. 283) w § 160 określa, że jeżeli 

wyjątkowo przepis prawny ma odsyłać do innych przepisów jedynie w ich określonej 

wersji (odesłanie statyczne), zaznacza się w przepisie odsyłającym przez nadanie mu 

brzmienia: „Do … stosuje się przepisy art. … ustawy (tytuł ustawy) oraz dodanie w 

nawiasie „w brzmieniu z dnia…” podając poza datą wejścia w życie przepisów, do których 

się odsyła, także oznaczenie dziennika urzędowego, w którym ostały ogłoszone te przepisy. 

Zasady przytaczania tytułów aktów normatywnych (§ 161 ust. 1), wraz z oznaczeniem 

roczników oraz pozycji dzienników urzędowych, w których te akty zostały ogłoszone, 

wyrażone w § 158 ust. 1 i 3-7, stosuje się również w przepisach epizodycznych, 

przejściowych i dostosowujących oraz w przepisach zmieniających i uchylających przy 

powoływaniu zmienianych albo uchylanych aktów normatywnych, a także w podstawach 

prawnych aktów normatywnych innych niż ustawa. 

INFORMACJE DODATKOWE: 

1 stycznia 1998 r. w dniu wejścia w życie ustawy o gospodarce nieruchomościami 

(Dz. U. 2020 poz. 65) moc prawną utraciły: 

1) ustawa z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu 

nieruchomości (Dz. U. z 1991 r., poz. 127 z późn. zm.
1
), 

2) ustawa z dnia 29 września 1990 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami 

i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz. U. poz. 464, z późn. zm.
2
). 

Zakres ich regulacji przejęła nowa ustawa, z zastrzeżeniem, że problematyka w niej 

normowana jest znacznie szerzej ujęta. 

Do Sejmu 30 grudnia 2019 r. wpłynęła petycja o tożsamej treści (BKSP 145-IX-40/19) 

dotycząca zmiany art. 2 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu nieruchomości Skarbu Państwa 

przejętych od wojsk Federacji Rosyjskiej, w zakresie aktualizacji odesłania do przepisów 

ustawy o gospodarce nieruchomościami.  

Petycję 13 stycznia 2020 r. skierowano do rozpatrzenia do Komisji do Spraw Petycji. 


