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Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać 
Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej na 25. posiedzeniu w dniu 9 listopada 2012 r. ustawę  

o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

 
 

Z wyrazami szacunku 
 
 (-) Ewa Kopacz 
 
 
 

michnie
Data publikacji



 

 

 
 
 
 
 
 
 

USTAWA 
z dnia 9 listopada 2012 r. 

 
o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami 

 
 

Art. 1.  
W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.1)) w art. 216: 

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Przepisy rozdziału 6 działu III niniejszej ustawy stosuje się odpowiednio 

do nieruchomości przejętych lub nabytych na rzecz Skarbu Państwa na 
podstawie art. 6 lub art. 47 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i try-
bie wywłaszczania nieruchomości (Dz. U. z 1974 r. Nr 10, poz. 64 oraz z 
1982 r. Nr 11, poz. 79), ustawy z dnia 22 maja 1958 r. o terenach dla bu-
downictwa domów jednorodzinnych w miastach i osiedlach (Dz. U. Nr 31, 
poz. 138, z 1961 r. Nr 7, poz. 47 i Nr 32, poz. 159 oraz z 1972 r. Nr 27, 
poz. 192), ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. o terenach budowlanych 
na obszarach wsi (Dz. U. z 1969 r. Nr 27, poz. 216, z 1972 r. Nr 49, poz. 
312 oraz z 1985 r. Nr 22, poz. 99), art. 22 ustawy z dnia 14 lipca 1961 r. o 
gospodarce terenami w miastach i osiedlach (Dz. U. z 1969 r. Nr 22, poz. 
159, z 1972 r. Nr 27, poz. 193 oraz z 1974 r. Nr 14, poz. 84), ustawy z dnia 
6 lipca 1972 r. o terenach budownictwa jednorodzinnego i zagrodowego 
oraz o podziale nieruchomości w miastach i osiedlach (Dz. U. Nr 27, poz. 
192, z 1973 r. Nr 48, poz. 282 oraz z 1985 r. Nr 22, poz. 99) oraz 
do nieruchomości wywłaszczonych na rzecz państwowych i spółdzielczych 
przedsiębiorstw gospodarki rolnej, jak również do gruntów wywłaszczo-
nych na podstawie odrębnych przepisów w związku z potrzebami Tatrzań-
skiego Parku Narodowego.”; 

2) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 
„Przepisy rozdziału 6 działu III stosuje się odpowiednio do nieruchomości 

nabytych na rzecz Skarbu Państwa albo gminy odpowiednio na podsta-
wie:”. 

 

                                                
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 

675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307 i Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, 
poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 
789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110 i Nr 224, poz. 1337 oraz z 2012 r. poz. 908 i 951. 
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Art. 2.  
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 
 
 
 
 
 MARSZAŁEK SEJMU 
 
 
 (-) Ewa Kopacz 

 

 

 

 
 

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

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 

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


