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Treść aktualnie obowiązujących przepisów z „naniesionymi” 
propozycjami zmian wynikającymi z  

projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami 
oraz niektórych innych ustaw 

(projekt z dnia 22 listopada 2022r.) 
 
 

 
Dotychczasowy tekst zmieniany lub wykreślany - czerwony kolor czcionki 

 
Propozycja nowych zapisów – niebieski kolor czcionki 

 
plus  

art. 5 projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz 
niektórych innych ustaw 

 
 
 
 
 

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami 
tj. z dnia 17 września 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 z późn.zm.) 

 

WYCIĄG 

 

(...) 

 

Art. 4 Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

 

(...) 
 
19) działalności gospodarczej – należy przez to rozumieć działalność gospodarczą, o której mowa w art. 3 ustawy 
z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 i  2105 oraz z 2022 r. poz. 24, 974 i 
1570). 
 

(...) 

 

 

Art. 6 Celami publicznymi w rozumieniu ustawy są: 

 
1)  wydzielanie gruntów pod drogi publiczne, drogi rowerowe i drogi wodne, budowa, utrzymywanie oraz 

wykonywanie robót budowlanych tych dróg, obiektów i urządzeń transportu publicznego, a także łączności 
publicznej i sygnalizacji; 

 
1a)  wydzielenie gruntów pod linie kolejowe oraz ich budowa i utrzymanie; 

 
1b)  wydzielanie gruntów pod lotniska, urządzenia i obiekty do obsługi ruchu lotniczego, w tym rejonów podejść, 

oraz budowa i eksploatacja tych lotnisk i urządzeń; 

 
 1c)  wydzielanie gruntów pod porty i przystanie morskie oraz ich budowa, modernizacja i utrzymanie;  
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 1d)  wydzielanie gruntów pod infrastrukturę zapewniającą dostęp do portów lub przystani morskich oraz jej 

budowa, modernizacja i utrzymanie;  

 
2)  budowa i utrzymywanie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji 

płynów, pary, gazów i energii elektrycznej, a także innych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych 
przewodów i urządzeń; 

 
2a)  budowa i utrzymywanie sieci transportowej dwutlenku węgla;  

 
3)  budowa i utrzymywanie publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę, gromadzenia, 

przesyłania, oczyszczania i odprowadzania ścieków oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym ich 
składowania;  

 
4)  budowa oraz utrzymywanie obiektów i urządzeń służących ochronie środowiska, zbiorników i innych urządzeń 

wodnych służących zaopatrzeniu w wodę, regulacji przepływów i ochronie przed powodzią, a także regulacja i 
utrzymywanie wód oraz urządzeń melioracji wodnych, będących własnością Skarbu Państwa lub jednostek 
samorządu terytorialnego;  

 
4a)  budowa oraz utrzymywanie morskiej farmy wiatrowej w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o 

promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 234, 784, 
1093 i 1642) wraz z zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy w rozumieniu tej ustawy;  

 
5)  opieka nad nieruchomościami stanowiącymi zabytki w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami; 

 
5a)  ochrona Pomników Zagłady w rozumieniu przepisów o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów 

zagłady oraz miejsc i pomników upamiętniających ofiary terroru komunistycznego; 

 
6)  budowa i utrzymywanie pomieszczeń dla urzędów organów władzy, administracji, sądów i prokuratur, uczelni 

publicznych, federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, o których mowa w art. 165 ust. 1 pkt 1 
ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478, 619 i 1630), 
szkół publicznych, państwowych lub samorządowych instytucji kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i 
prowadzeniu działalności kulturalnej, a także publicznych: obiektów ochrony zdrowia, przedszkoli, domów opieki 
społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, obiektów sportowych;  

 
6a)  budowa i utrzymywanie obiektów oraz pomieszczeń niezbędnych do realizacji obowiązków w zakresie 

świadczenia usług powszechnych przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 
r. - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 1041 i 2320), a także innych obiektów i pomieszczeń związanych ze 
świadczeniem tych usług; 

 
7)  budowa, utrzymywanie obiektów oraz urządzeń, niezbędnych na potrzeby obronności państwa, a także 

ustanowienie strefy ochronnej terenu zamkniętego, w tym  wynikających z umów lub porozumień 
międzynarodowych, ochrony granicy państwowej lub ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa publicznego, w 
tym budowa i utrzymywanie aresztów śledczych, zakładów karnych oraz zakładów dla nieletnich;  

 
8)  poszukiwanie, rozpoznawanie, wydobywanie złóż kopalin objętych własnością górniczą;  

 
8a)  poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla oraz podziemne 

składowanie dwutlenku węgla; 

 
9)  zakładanie i utrzymywanie cmentarzy; 

 
9a)  ustanawianie i ochrona miejsc pamięci narodowej;  

 
9b)  ochrona zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt lub siedlisk przyrody;  

 
9c)  wydzielanie gruntów pod publicznie dostępne samorządowe: ciągi piesze, place, parki, promenady lub 

bulwary, a także ich urządzanie, w tym budowa lub przebudowa;  
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9d)  wykonywanie urządzeń lub budowli służących zapobieganiu lub zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt; 

 
10)  inne cele publiczne określone w odrębnych ustawach. 

 

 

(...) 

 

Art. 10 
 
1. Przepisy niniejszego działu stosuje się do nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oraz własność 
jednostek samorządu terytorialnego. 

 
2. Przepisy dotyczące jednostek samorządu terytorialnego stosuje się odpowiednio do związków tych jednostek.  

 
3. Przepisy dotyczące czynności cywilnoprawnych, dokonywanych między Skarbem Państwa a jednostkami 
samorządu terytorialnego, stosuje się odpowiednio do czynności cywilnoprawnych dokonywanych między tymi 
jednostkami.  

 
4. Jeżeli nieruchomość jest przedmiotem współwłasności Skarbu Państwa lub jednostek samorządu 
terytorialnego i osób trzecich, przepisy niniejszego działu stosuje się wyłącznie do gospodarowania udziałem 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego w tej nieruchomości.  

 
5. Przepisy niniejszego działu stosuje się z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej. 
 
5. Przepisy niniejszego działu stosuje się z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej. Udzielenie pomocy 
publicznej wymaga spełnienia warunków udzielenia pomocy de minimis, określonych w obowiązujących aktach 
prawa Unii Europejskiej dotyczących pomocy de minimis. 
 

 

(...) 

 

Art. 28 
 
1. Sprzedaż nieruchomości albo oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej następuje w drodze 
przetargu lub w drodze bezprzetargowej, stosownie do przepisów rozdziału 4 niniejszego działu. 

 
2. Warunki zbycia nieruchomości w drodze przetargu obwieszcza się w ogłoszeniu o przetargu. Warunki zbycia 
nieruchomości w drodze bezprzetargowej ustala się w rokowaniach przeprowadzanych z nabywcą. W przypadku, 
o którym mowa w art. 69 ust. 2, rokowania przeprowadza się w formie pisemnej. 

 
3. Protokół z przeprowadzonego przetargu oraz protokół z rokowań przy zbyciu w drodze bezprzetargowej 
stanowią podstawę do zawarcia umowy.  

 

 

(...) 

 

Art. 32 
 
1. Nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste może być sprzedana wyłącznie użytkownikowi 
wieczystemu, z zastrzeżeniem ust. 1a i ust. 3. Sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika 
wieczystego nie może nastąpić wcześniej niż przed upływem 10 lat od dnia zawarcia umowy o oddanie 
nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste. 

 
1a. Nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Skarbu Państwa może być sprzedana użytkownikowi 
wieczystemu za zgodą wojewody. Zgody wojewody nie wymaga sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego 
nieruchomości, o których mowa w art. 51 ust. 2 i art. 57 ust. 1.  

 
2. Z dniem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wygasa, z mocy prawa, uprzednio ustanowione prawo 
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użytkowania wieczystego. Przepisu art. 241 Kodeksu cywilnego nie stosuje się.  

 
3. W odniesieniu do nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste przeniesienie własności tej 
nieruchomości, w drodze umowy, między Skarbem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego oraz między 
jednostkami samorządu terytorialnego może nastąpić za powiadomieniem jej użytkownika wieczystego. 
 
1b. Wojewoda – w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, albo właściwa rada 
lub sejmik – w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, 
ustalają, odpowiednio w drodze zarządzenia lub uchwały, zasady przeznaczania do sprzedaży nieruchomości 
gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowe wytyczne sprzedaży nieruchomości 
gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych kierując się w szczególności: 

1) potrzebami społeczności lokalnej oraz interesem publicznym, w tym potrzebą zabezpieczenia rezerw 
terenów pod realizację celów publicznych i budownictwo mieszkaniowe; 

2) ładem przestrzennym; 
3) racjonalnością ekonomiczną; 
4) stanem realizacji postanowień umowy o oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste, w 

tym celu, na który nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste; 
5) okresem pozostałym do wygaśnięcia użytkowania wieczystego na skutek upływu okresu ustalonego w 

umowie o oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste; 
6) potencjałem inwestycyjnym nieruchomości gruntowej dla potrzeb realizacji celów publicznych, 

budownictwa mieszkaniowego lub celów użyteczności publicznej. 

 

 

(...) 

 

Rozdział 8. Ceny, opłaty i rozliczenia za nieruchomości.  

 

 

Art. 67  
 
1. Cenę nieruchomości ustala się na podstawie jej wartości. 

 
1a. Cena lokalu, oznaczonego jako przedmiot odrębnej własności, obejmuje lokal wraz z pomieszczeniami 
przynależnymi, w rozumieniu ustawy o własności lokali oraz udział w nieruchomości wspólnej. 

 
2. Przy sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu stosuje się następujące zasady ustalania cen: 

 
1)  cenę wywoławczą w pierwszym przetargu ustala się w wysokości nie niższej niż wartość nieruchomości; 

 
2)  cenę wywoławczą w drugim przetargu można ustalić w wysokości niższej niż wartość nieruchomości, jednak 

nie niższej niż 50% tej wartości; 

 
3)  cenę nieruchomości, którą jest obowiązany zapłacić jej nabywca, ustala się w wysokości ceny uzyskanej w 

wyniku przetargu; 

 
4)  jeżeli drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, cenę nieruchomości ustala się w rokowaniach z 

nabywcą w wysokości nie niższej niż 40% jej wartości. 

 
3. Przy sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej, o której mowa w art. 37 ust. 2 i 3, cenę 
nieruchomości ustala się w wysokości nie niższej niż jej wartość, z zastrzeżeniem ust. 3a i art. 69.  

 
3a. Jeżeli nieruchomość jest sprzedawana w drodze bezprzetargowej w celu realizacji roszczeń przysługujących 
na mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, cenę nieruchomości ustala się w wysokości równej jej 
wartości. 

 
4. Przepisów ust. 2-3a nie stosuje się przy zbyciu nieruchomości na rzecz podmiotów, o których mowa w art. 61 
ust. 1. 
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Art. 68  
 
1. Właściwy organ może udzielić bonifikaty od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3, na podstawie odpowiednio 
zarządzenia wojewody albo uchwały rady lub sejmiku, jeżeli nieruchomość jest sprzedawana: 

 
1)  na cele mieszkaniowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej oraz innych celów publicznych;  

 
2)  osobom fizycznym i osobom prawnym, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, 

leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, na cele 
niezwiązane z działalnością zarobkową, a także organizacjom pożytku publicznego na cel prowadzonej 
działalności pożytku publicznego; 

 
3)  stowarzyszeniom ogrodowym w rozumieniu ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach 

działkowych z przeznaczeniem na rodzinne ogrody działkowe; 

 
4)  poprzedniemu właścicielowi lub jego spadkobiercy, jeżeli nieruchomość została od niego przejęta przed dniem 

5 grudnia 1990 r.; 

 
5)  na rzecz Skarbu Państwa albo na rzecz jednostki samorządu terytorialnego;  

 
6)  kościołom i związkom wyznaniowym, mającym uregulowane stosunki z państwem, na cele działalności 

sakralnej; 

 
7)  jako lokal mieszkalny; 

 
8)  w wyniku uwzględnienia roszczeń, o których mowa w art. 209a ust. 1, 3 i 5;  

 
9)  spółdzielniom mieszkaniowym w związku z ustanowieniem odrębnej własności lokali lub z przeniesieniem 

własności lokali lub domów jednorodzinnych; 

 
10)  osobie, o której mowa w art. 37 ust. 2 pkt 6, z zastrzeżeniem, że nieruchomość przyległa jest przeznaczona 

lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe; 

 
11)  podmiotom, o których mowa w art. 61 ust. 1;  

 
12)  na cele realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 9 

października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2021 r. poz. 485). 

 
1a. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, bonifikata obejmuje cenę lokalu, w tym cenę udziału w prawie 
własności gruntu lub, w przypadku gdy udział obejmuje prawo użytkowania wieczystego, pierwszą opłatę z tego 
tytułu. Bonifikata udzielana od ceny lokalu obejmuje wszystkie jej składniki w jednakowej wysokości. 

 
1b. W zarządzeniu wojewody albo uchwale rady lub sejmiku, o których mowa w ust. 1, określa się w 
szczególności warunki udzielania bonifikat i wysokość stawek procentowych. Zarządzenie wojewody albo 
uchwała rady lub sejmiku stanowi akt prawa miejscowego lub może dotyczyć indywidualnych nieruchomości. 

 
2. Jeżeli nabywca nieruchomości zbył nieruchomość lub wykorzystał ją na inne cele niż cele uzasadniające 
udzielenie bonifikaty, przed upływem 10 lat, a w przypadku nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny przed 
upływem 5 lat, licząc od dnia nabycia, jest zobowiązany do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej 
waloryzacji. Zwrot następuje na żądanie właściwego organu. 

 
2a. Przepisu ust. 2 nie stosuje się w przypadku: 

 
1)  zbycia na rzecz osoby bliskiej, z zastrzeżeniem ust. 2b; 

 
2)  zbycia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego; 

 
3)  zbycia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego i Skarbem Państwa; 
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4)  zamiany lokalu mieszkalnego na:  

 a)  inny lokal mieszkalny będący przedmiotem prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do 

lokalu mieszkalnego, albo  
 b)  nieruchomość przeznaczoną lub wykorzystywaną na cele mieszkaniowe będącą przedmiotem prawa 

własności lub prawa użytkowania wieczystego;  

 
5)  sprzedaży lokalu mieszkalnego, jeśli środki uzyskane z jego sprzedaży wykorzystane zostały w ciągu 12 

miesięcy na nabycie:  
 a)  innego lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem prawa własności lub przedmiotem spółdzielczego 

własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, albo  
 b)  nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe będącej przedmiotem prawa 

własności lub prawa użytkowania wieczystego.  

 
2b. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do osoby bliskiej, która zbyła lub wykorzystała nieruchomość na inne 
cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty, przed upływem 10 lat, a w przypadku nieruchomości 
stanowiącej lokal mieszkalny przed upływem 5 lat, licząc od dnia pierwotnego nabycia.  

 
2c. Właściwy organ może odstąpić od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty, w innych przypadkach niż określone 
w ust. 2a, za zgodą odpowiednio wojewody, rady lub sejmiku. 

 
2d. Jeżeli w przypadkach, o których mowa w ust. 2a pkt 4 lub 5, na nabycie albo zamianę nieruchomości albo 
lokalu mieszkalnego nie zostały wykorzystane wszystkie uzyskane środki, obowiązek zwrotu, o którym mowa w 
ust. 2, dotyczy kwoty odpowiadającej części bonifikaty niewykorzystanej na nabycie lub zamianę, po jej 
waloryzacji. 

 
3. Ustaloną, zgodnie z art. 67, cenę nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków obniża się o 50%. 
Cenę nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków, na wniosek nabywcy, obniża się o 50%. 

Właściwy organ może, za zgodą odpowiednio wojewody albo rady lub sejmiku, podwyższyć lub obniżyć tę 
bonifikatę. 

 
3a. Zgoda, o której mowa w ust. 2c i 3, może dotyczyć więcej niż jednej nieruchomości. 

 
4. W razie zbiegu praw do bonifikat z tytułów, o których mowa w ust. 1 oraz ust. 3, stosuje się jedną bonifikatę 
korzystniejszą dla nabywcy. 

 

Art. 68a  
 
1. Właściwy organ może udzielić za zgodą, odpowiednio wojewody albo rady lub sejmiku, bonifikaty od ceny 
ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3, jeżeli nieruchomość jest sprzedawana partnerowi prywatnemu lub spółce, o 
której mowa w art. 14 ust. 1 albo 1a ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, jeżeli 
sprzedaż stanowi wniesienie wkładu własnego podmiotu publicznego.  

 
2. Sprzedaż nieruchomości na zasadach określonych w ust. 1 następuje z zastrzeżeniem prawa odkupu. 
Wykonanie prawa odkupu następuje najpóźniej w terminie 6 miesięcy od zakończenia czasu trwania umowy o 
partnerstwie publiczno-prywatnym. 

 
3. Z chwilą wykonania prawa odkupu partner prywatny lub spółka, o której mowa w art. 14 ust. 1 albo 1a ustawy z 
dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, jest obowiązany przenieść na rzecz podmiotu 
publicznego własność nieruchomości za zwrotem ceny ustalonej zgodnie z ust. 1 i po uwzględnieniu jej 
waloryzacji.  

 
4. Do prawa odkupu, o którym mowa w ust. 2, nie stosuje się przepisów art. 593 § 1 oraz art. 594 ustawy z dnia 
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. 

 
Art. 69 Na poczet ceny nieruchomości gruntowej sprzedawanej jej użytkownikowi wieczystemu zalicza się kwotę 

równą wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości, określoną według stanu na dzień sprzedaży.  
 
Art. 69. 1. Cenę nieruchomości gruntowej niewykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej, 

sprzedawanej jej użytkownikowi wieczystemu, ustala się jako dwudziestokrotność kwoty stanowiącej iloczyn 
dotychczasowej stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego oraz wartości nieruchomości 
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gruntowej określonej na dzień zawarcia umowy sprzedaży. Przepisy art. 68 i art. 68a stosuje się odpowiednio. 
2. Cenę nieruchomości gruntowej wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej, sprzedawanej jej 
użytkownikowi wieczystemu, ustala się w wysokości nie niższej niż dwudziestokrotność kwoty stanowiącej iloczyn 
dotychczasowej stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego oraz wartości nieruchomości 
gruntowej określonej na dzień zawarcia umowy sprzedaży, jednak nie wyższej niż wartość nieruchomości 
gruntowej określona na dzień zawarcia umowy sprzedaży. 
 
3. Jeżeli dotychczas nie obowiązywała opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, 
właściwy organ ustala cenę, o której mowa w ust. 1 i 2, przyjmując stawkę procentową określoną w art. 72 ust. 3 
stosownie do celu wynikającego ze sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej. 
 
Art. 69a. 1. W przypadku, o którym mowa w art. 69 ust. 2, za dzień udzielenia pomocy publicznej uznaje się dzień 

zawarcia umowy sprzedaży. Wartość pomocy publicznej odpowiada różnicy pomiędzy wartością nieruchomości 
gruntowej a ceną tej nieruchomości. 
 
2. W przypadku gdy wartość pomocy publicznej przekracza limit pomocy de minimis, pomocy udziela się do limitu 
i stosuje się dopłatę do wartości nieruchomości gruntowej, określonej na dzień sprzedaży. Wysokość dopłaty jest 
ustalana przez właściwy organ w drodze decyzji. 
 
3. Dopłata, o której mowa w ust. 3, może zostać uiszczona: 
1) w pełnej wysokości, w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o ustaleniu wysokości dopłaty stała się 
ostateczna; 
2) w ratach rocznych płatnych przez okres nie dłuższy niż 20 lat, wnoszonych od roku następującego po roku, w 
którym decyzja o ustaleniu wysokości dopłaty stała się ostateczna;  
3) w kwocie pozostałej do spłaty, w przypadku, o którym mowa w pkt 2, na wniosek nabywcy nieruchomości, 
złożony w każdym czasie trwania okresu, na jaki dopłata została rozłożona na raty. 
 
4. Do dopłaty wnoszonej w formie rat przepis art. 70 ust. 5 stosuje się odpowiednio. 
 
 

Art. 70  
 
1. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia 
umowy przenoszącej własność. 

 
2. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze bezprzetargowej lub w drodze rokowań, o których mowa w art. 37 
ust. 2 i 3 oraz w art. 39 ust. 2, może zostać rozłożona na raty, na czas nie dłuższy niż 10 lat. Wierzytelność 
Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego w stosunku do nabywcy z tego tytułu podlega 
zabezpieczeniu, w szczególności przez ustanowienie hipoteki. Pierwsza rata podlega zapłacie nie później niż do 
dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości, a następne raty wraz z oprocentowaniem podlegają 
zapłacie w terminach ustalonych przez strony w umowie. 

 
3. Rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej 
równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski. 

 
4. Wojewoda w stosunku do nieruchomości stanowiących przedmiot własności Skarbu Państwa, a rada lub 
sejmik w stosunku do nieruchomości stanowiących odpowiednio przedmiot własności gminy, powiatu lub 
województwa, mogą wyrazić zgodę na zastosowanie, innej niż określona w ust. 3, stopy procentowej.  
 
5. W przypadku nieruchomości wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej, o której mowa w art. 
69 ust. 2, rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu według stopy referencyjnej 
ustalonej zgodnie z Komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych 
i dyskontowych (Dz. U. C 14 z 19.1.2008, str. 6). 
 

(...) 

 

Art. 194 
 
1.(uchylony) 

 
1a. Postępowanie z tytułu odpowiedzialności zawodowej wszczyna minister właściwy do spraw budownictwa, 
planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, z zastrzeżeniem ust. 1b i 1c. Po wszczęciu 
postępowania minister przekazuje sprawę do Komisji Odpowiedzialności Zawodowej w celu przeprowadzenia 
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postępowania wyjaśniającego.  

 
1b. W przypadku gdy sprawa dotyczy osób powołanych, wyznaczonych lub ustanowionych przez sąd, 
prokuratora lub komornika, postępowanie z tytułu odpowiedzialności zawodowej wszczyna się wyłącznie na 
skutek skargi złożonej przez sąd lub prokuratora.  

 
1c. Nie wszczyna się postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej, jeżeli do dnia otrzymania przez 
ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz 
mieszkalnictwa informacji o zaistnieniu okoliczności mogących stanowić podstawę odpowiedzialności zawodowej 
upłynęły 3 lata, licząc od dnia zaistnienia tych okoliczności. 

 
2. Postępowanie wyjaśniające dotyczące wypełniania obowiązków, o których mowa w art. 175 ust. 1-3, 
przeprowadza Komisja Odpowiedzialności Zawodowej.  

 
3. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz 
mieszkalnictwa powołuje i odwołuje, w drodze zarządzenia, Komisję Odpowiedzialności Zawodowej lub jej 
członków, w tym spośród osób wskazanych przez organizacje zawodowe rzeczoznawców majątkowych.  

 
4. Koszty postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej są pokrywane ze środków budżetu państwa 
znajdujących się w dyspozycji ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania 
przestrzennego oraz mieszkalnictwa. 
 
5. Członkom Komisji Odpowiedzialności Zawodowej przysługuje wynagrodzenie za przeprowadzenie 
postępowania wyjaśniającego oraz zwrot kosztów podróży i noclegów związanych z udziałem w tym 
postępowaniu. Zwrot kosztów podróży i noclegów przysługuje członkom Komisji Odpowiedzialności Zawodowej 
także w przypadku udziału w posiedzeniach prezydium oraz posiedzeniach plenarnych Komisji. 
Przewodniczącemu Komisji przysługuje również dodatkowe miesięczne wynagrodzenie za kierowanie 
całokształtem spraw związanych z realizacją prac Komisji. 
 

 

Art. 195  
 
1. Postępowanie wyjaśniające wymienione w art. 194 odbywa się z udziałem osoby, wobec której wszczęto 
postępowanie z tytułu odpowiedzialności zawodowej. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo nie wstrzymuje 
postępowania wyjaśniającego. W przypadku dwukrotnej usprawiedliwionej nieobecności Komisja 
Odpowiedzialności Zawodowej przeprowadza postępowanie wyjaśniające. 

 
2. Osoba, o której mowa w ust. 1, może ustanowić obrońcę lub zwrócić się o wyznaczenie obrońcy z urzędu. 
Obrońca ustanowiony lub wyznaczony z urzędu jest uprawniony do udziału w postępowaniu wyjaśniającym. 
Obrońcy z urzędu przysługuje wynagrodzenie oraz zwrot kosztów podróży i noclegów związanych z udziałem w 
tym postępowaniu. 

 
3. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz 
mieszkalnictwa ustala, w drodze zarządzenia, listę obrońców z urzędu, z udziałem osób wskazanych przez 
organizacje zawodowe rzeczoznawców majątkowych. 

 
4. Komisja Odpowiedzialności Zawodowej, z upoważnienia ministra właściwego do spraw budownictwa, 
planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, może zwracać się do organów 
administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości oraz innych instytucji i osób o udzielenie informacji niezbędnych 
dla przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.  

 

(...) 

 

Art. 197 Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz 

mieszkalnictwa, mając na względzie zapewnienie obiektywnego, rzetelnego i sprawnego sprawdzenia 
przygotowania kandydatów na rzeczoznawców majątkowych oraz zapewnienie obiektywnej oceny skarg na 
działalność osób, którym nadano uprawnienia, a także uwzględniając rzeczywiste koszty postępowania z tytułu 
odpowiedzialności zawodowej, określi, w drodze rozporządzenia: 
 
1)  sposób i warunki odbywania praktyk zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości, regulamin 

organizacji tych praktyk, ich program, maksymalną wysokość opłaty za praktykę nie większą jednak niż 50% 
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kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z kwartału poprzedzającego 
kwartał, w którym dokonuje się wpisu, ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, oraz sposób 
dokumentowania odbycia praktyki zawodowej, w tym wzór dziennika praktyki zawodowej i wysokość opłaty za 
jego wydanie uwzględniającej koszt jego wydania; 

 
2)  sposób i tryb przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego, sposób ustalania i rodzaje kosztów tego 

postępowania, organizację Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej oraz regulamin jej działania; 

 
3)  wzory świadectw uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości; 

 
4)  sposób prowadzenia centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych; 

 
5)  sposób postępowania przy wydawaniu duplikatów świadectw zawodowych w przypadku ich utraty; 

 
6) (uchylony) 

 
7) (uchylony) 

 
8)  sposób i tryb przeprowadzania postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej, sposoby ustalania i 

rodzaje kosztów tego postępowania, organizację Komisji Odpowiedzialności Zawodowej oraz regulamin jej 
działania, wysokość wynagrodzenia członków Komisji Odpowiedzialności Zawodowej i obrońców z urzędu oraz 
sposób jego ustalania. 
 
8) sposób i tryb przeprowadzania postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej, sposoby ustalania i 
rodzaje kosztów tego postępowania, a także organizację Komisji Odpowiedzialności Zawodowej oraz sposoby 
ustalania i rodzaje kosztów jej funkcjonowania, wysokość wynagrodzenia i zwrotu kosztów podróży członków 
Komisji Odpowiedzialności Zawodowej i obrońców z urzędu oraz sposoby ich ustalania.”. 
 
 

 

 

 

art. 5 projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz 

niektórych innych ustaw: 

 

1. Użytkownik wieczysty może, w terminie roku od dnia wejście w życie niniejszej 

ustawy, wystąpić z żądaniem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej, o 

której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1. Przepisy art. 69 ust. 3, art. 69a i 

art. 70 ust. 1 i 5 ustawy zmienianej w art. 1 stosuje się odpowiednio. 

 

2. W odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa cenę 

nieruchomości ustala się jako: 

 

1) w przypadku zapłaty ceny jednorazowo – dwudziestokrotność kwoty stanowiącej 

iloczyn dotychczasowej stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania 

wieczystego oraz wartości nieruchomości gruntowej określonej na dzień zawarcia 

umowy sprzedaży; 

 

2) w przypadku rozłożenia ceny na raty – dwudziestopięciokrotność kwoty 

stanowiącej iloczyn dotychczasowej stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu 

użytkowania wieczystego oraz wartości nieruchomości gruntowej określonej na 

dzień zawarcia umowy sprzedaży. 

 

3. W odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu 

terytorialnego cenę nieruchomości ustala się w wysokości nie niższej niż 
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dwudziestokrotność kwoty stanowiącej iloczyn dotychczasowej stawki procentowej 

opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego oraz wartości nieruchomości 

gruntowej określonej na dzień zawarcia umowy sprzedaży, jednak nie wyższej niż 

wartość nieruchomości gruntowej określona na dzień zawarcia umowy sprzedaży. 

Właściwa rada lub sejmik określi, w drodze uchwały, warunki odpłatności za nabycie 

nieruchomości gruntowych przez ich użytkowników wieczystych. Do czasu podjęcia 

uchwały warunki może określić organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego. 

 

4. W odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa właściwy 

organ udziela, na wniosek, bonifikaty w wysokości 90% od ceny ustalonej zgodnie z 

ust. 2 pkt 1 osobom fizycznym: 

 

1) w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym 

lub znacznym, oraz w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność przed 

ukończeniem 16 roku życia, lub zamieszkującym w dniu przekształcenia z tymi 

osobami opiekunom prawnym lub przedstawicielom ustawowym tych osób;  

 

2) będącym członkami rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 

grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021 r. poz. 1744 oraz z 2022 r. 

poz. 2140 i 2243). 

 

5. W odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu 

terytorialnego właściwa rada albo sejmik może, w drodze uchwały, udzielić bonifikaty 

od opłaty jednorazowej w przypadkach, o których mowa w ust. 4 oraz w art. 68 ustawy 

zmienianej w art. 1. 

 

6. Żądanie zawarcia umowy sprzedaży, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje: 

 

1) jeżeli w dniu złożenia wniosku nie upłynęło 10 lat od dnia oddania nieruchomości 

gruntowej w użytkowanie wieczyste;  

 

2) jeżeli użytkownik wieczysty nie wykonał zobowiązania określonego w umowie 

użytkowania wieczystego; 

 

3) jeżeli toczy się postępowanie o rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego; 

 

4) w odniesieniu do gruntów położonych na terenie portów i przystani morskich 

w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach 

morskich (Dz. U. z 2022 r. poz. 1624); 

 

5) jeżeli grunt jest wykorzystywany na prowadzenie rodzinnego ogrodu działkowego 

w rozumieniu ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1073);  

 

6) w odniesieniu do nieruchomości gruntowej niezabudowanej. 

 

7. Żądanie zawarcia umowy sprzedaży, o którym mowa w ust. 1, przysługuje również 

w odniesieniu do gruntów niezabudowanych, jeżeli użytkownik wieczysty: 

 

1) złoży zobowiązanie, że w terminie 3 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży na 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytmmjqga2tsltqmfyc4njyga4tgmjyha
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nieruchomości gruntowej objętej żądaniem zostanie zrealizowana inwestycja 

mieszkaniowa; 

 

2) w terminie 3 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży przeniesie własność innych 

lokali mieszkalnych na rzecz gminy; 

 

3) do dnia zawarcia umowy sprzedaży zapłaci kwotę odpowiadającą wartości lokali, 

o których mowa w pkt 2. 

 

8. Wykonanie zobowiązania, o którym mowa w ust. 7 pkt 1 i 2, podlega zabezpieczeniu, 

w szczególności poprzez ustanowienie umownego prawa odkupu. 

 

9. Właściwa rada albo sejmik określi, w drodze uchwały, zasady świadczenia 

rzeczowego, o którym mowa w ust. 7 pkt 2. 

 

 
 

 

 

UWAGA: 

- zgodnie z art. 8 projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami 

oraz niektórych innych ustaw dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na 

podstawie art. 197 pkt 8 ustawy UGN zachowują moc do dnia wejścia w życie 

przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 197 pkt 8 ustawy zmienianej w 

art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez 24 miesiące 

od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

 

 


