
Przedmowa

Oddajemy w Państwa ręce nowe, czwarte wydanie w serii Komentarze
Becka poświęcone ustawie z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
Dziękujemy za uznanie jakim obdarzyliście nas Państwo i wierzymy,
że obecna aktualizacja zostanie równie dobrze przyjęta. Ilość i zakres
nowelizacji do ustawy o gospodarce nieruchomościami jaka nastąpiła
w ostatnim okresie sprawia, że obecny Komentarz znacznie różni się
od dotychczasowych wydań. W okresie ostatnich dwóch lat pojawiło się
także wiele nowych, niejednokrotnie odmiennych od dotychczasowych
orzeczeń zarówno sądów powszechnych, jak i administracyjnych. To
wszystko sprawia, że niniejszy Komentarz – poszerzony i zaktualizowany
– powinien spełnić oczekiwania prawników zajmujących się gospodarką
nieruchomościami.

Ponad piętnaście lat obowiązywania ustawy o gospodarce nieruchomo-
ściami, to czas rozwoju doktryny, orzecznictwa, ale także coraz większe
doświadczenie samych autorów. Przy tej okazji należy przypomnieć, że
pierwszy wydany jeszcze w 1998 r. przez Wydawnictwo C.H.Beck komen-
tarz do ustawy o gospodarce nieruchomościami napisał jeden z obecnych
współautorów – Marian Wolanin. Trzeba mieć także na uwadze, że
cztery wydania Komentarza do Ustawy o gospodarce nieruchomościami,
w tym wszystkie dotychczas sprzedawane jako bestseller C.H.Beck, to nie
tylko dowód uznania czytelników ale i mobilizacja dla samych autorów.
Pragniemy być liderami poprzez dostarczenie najbardziej aktualnych in-
formacji opatrzonych o praktyczne wskazówki, które ułatwią czytelnikom
pracę w obszarze gospodarki nieruchomościami.

Zatem, niniejszy Komentarz ma za zadanie odnieść się do praktycznych
zagadnień gospodarowania nieruchomościami, nie przemilczając przy tym
kwestii trudnych i spornych, z którymi na co dzień stykają się prawnicy,
urzędnicy czy uczestnicy rynku nieruchomości. W Komentarzu komplek-
sowo omówiono mające duże znaczenie przepisy przejściowe oraz akty
wykonawcze.

Nowością jest odmienne odmówienie przepisów dotyczących zawodu
pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości (a po
części także uzyskiwania uprawnień rzeczoznawcy majątkowego). Wynika
to z dokonanej na mocy tzw. pierwszej transzy deregulacyjnej nowelizacji
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szeregu ustaw zawodowych, w tym ustawy o gospodarce nieruchomościami
w zakresie wskazanych wyżej zawodów rynku nieruchomości.

Sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste, wykonywanie pier-
wokupu i wywłaszczania to zagadnienia którym poświęcono szczególną
uwagę. Dużym zainteresowaniem wśród czytelników cieszą się ponadto
omówione zagadnienia dotyczące podziałów nieruchomości i ustalenia
opłat adiacenckich.

Patrząc ponadto na dużą ilość spraw w Samorządowych Kolegiach
Odwoławczych i Sądach powszechnych dotyczących aktualizacji opłaty
za użytkowanie wieczyste, staraliśmy się przekazać najnowszą wiedzę
z zakresu procesowego prowadzenia tych spraw oraz interpretowania
prawa materialnego. Powyższe zagadnienia bez wątpienia zainteresują
pełnomocników procesowych i samych urzędników jednostek samorządu
terytorialnego i Skarbu Państwa.

Ustawa o gospodarce nieruchomościami stanowi ponadto, wraz z wyda-
nymi na jej podstawie aktami wykonawczymi, podstawę do prawidłowego
oszacowania nieruchomości. Kwestie oceny operatów szacunkowych na
użytek prowadzonych postępowań zawsze wzbudzały wiele emocji, a zara-
zem także wątpliwości. Komentarz jest zatem adresowany także do grona
rzeczoznawców majątkowych uprawnionych do sporządzania w formie
operatu majątkowego opinii o wartości nieruchomości.

Współautorzy – a mam tu na myśli Arkadiusza Prusaczyka, Adama
Tułodzieckiego, Mariana Wolanina oraz moją osobę – to doświadczeni
praktycy w zakresie tzw. prawa nieruchomości.

Komentarz zawiera stan prawny na dzień 15.9.2015 r. Uwzględnia on
zatem zmiany, które wprowadzone zostaną po wejściu w życie art. 1 ustawy
z 25.6.2015 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz
ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, a także ustawy o rewitalizacji
(Druk sejmowy Nr 3594), nad którą – w momencie oddania komentarza
do druku – nie zakończono jeszcze prac legislacyjnych. Publikacja uzu-
pełniona została o najnowsze orzecznictwo i literaturę w przedmiotowym
zakresie.

dr Jacek Jaworski
Warszawa, październik 2015 r.
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