
Przedmowa

Oddajemy w Państwa ręce nowe, piąte jubileuszowe 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 komentarz zostanie równie dobrze przyjęty jak
wcześniej. Wskazany jubileusz, związany jest nie tyle z faktem, że
wydajemy „okrągłą” piątą aktualizację, lecz raczej z tego powodu, iż
pokrywa się ona z dwudziestoleciem uchwalenia ustawy z 21.8.1997 r.
o gospodarce nieruchomościami.

Okres obowiązywania ustawy o gospodarce nieruchomościami, 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 komentarz do ustawy
o gospodarce nieruchomościami napisał jeden z obecnych współautorów
– Marian Wolanin. Na wysoki poziom publikacji wpływa też wiedza
pozostałych współautorów, mecenasów Arkadiusza Prusaczyka, Adama
Tułodzieckiego i moja osoba.

Trzeba mieć także na uwadze, że poprzednie wydania Komentarza
do Ustawy o gospodarce nieruchomościami, sprzedawane były jako
bestseller Wydawnictwa C.H.Beck. Stanowiło to dowód uznania ze strony
Czytelników, ale było także dodatkową mobilizacją dla samych autorów.

Pragniemy być liderami poprzez dostarczenie najbardziej aktualnych
informacji opatrzonych o praktyczne wskazówki, które ułatwią Czytelni-
kom pracę w obszarze gospodarki nieruchomościami. Wspiera nas w tym
Wydawnictwo C.H.Beck w osobach redaktorów prowadzących, którym
przy tej okazji także należy podziękować.

Chyba także sam ustawodawca zdecydował się uczynić swoisty gest
(żeby nie powiedzieć prezent jubileuszowy), zauważając nasze komentarze
i co ważniejsze biorąc je w szerokim zakresie pod uwagę w procesie
legislacyjnym. Jeszcze dwa lata temu częściowo krytycznie opisywaliśmy
założenia deregulacji zawodów rynku nieruchomości czy trudności proce-
sowe, chociażby te wynikające przy aktualizacji opłat z tytułu użytkowania
wieczystego. Szereg wprowadzonych zmian, czasem być może drobnych
o porządkującym charakterze, jest odpowiedzią na zgłaszane w komentarzu
wnioski (por. chociażby zmiany w treści do art. 151, 156, 178, 181a, 193,
198 GospNierU).
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Przedmowa

Komentarz uwzględnia najnowsze zmiany do GospNierU, w tym
jej nowelizację, wchodzącą w życie 1.9.2017 r. wprowadzoną ustawą
z 20.7.2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz
niektórych innych ustaw.

dr Jacek Jaworski
Warszawa, 21 sierpnia 2017 r.
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