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Dział I. Przepisy ogólne

Art. 1. [Zakres regulacji] 1. Ustawa określa zasady:
1) gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Pań-

stwa oraz własność jednostek samorządu terytorialnego;
2) podziału nieruchomości;
3) scalania i podziału nieruchomości;
4) pierwokupu nieruchomości;
5) wywłaszczania nieruchomości i zwrotu wywłaszczonych nieruchomo-

ści;
6) udziału w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej;
7) wyceny nieruchomości;
8) działalności zawodowej, której przedmiotem jest gospodarowanie nie-

ruchomościami.
2. Przepisów ustawy nie stosuje się do nieruchomości służących wykony-

waniu zadań placówek zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w rozumie-
niu przepisów o służbie zagranicznej, z zastrzeżeniem art. 60b ust. 1 i art. 61
ust. 3a.

Art. 2. [Inne ustawy] Ustawa nie narusza innych ustaw w zakresie doty-
czącym gospodarki nieruchomościami, a w szczególności:

1) ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cu-
dzoziemców (Dz.U. z 2017 r. poz. 2278);

2) ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz.U.
z 2018 r. poz. 908);

3) ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2017 r. poz. 788 oraz
z 2018 r. poz. 650, 651, 1479, 1507 i 1669);

4) ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomo-
ściami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 91 i 1162);

5) ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz
o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 2014);

6) (uchylony)
7) (uchylony)
8) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. poz. 1566,

z późn. zm.);
9) ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz.U. z 2018 r. poz. 1183,

1629 i 1637);
10) ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2017 r.

poz. 2117 i 2361 oraz z 2018 r. poz. 650, 927, 1338 i 1629);
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11) ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowa-
nia i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2018 r.
poz. 1474);

12) ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowa-
nia i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz.U.
z 2018 r. poz. 1380);

13) ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do
realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz.U.
z 2018 r. poz. 433 i 1722);

14) ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz.U.
z 2017 r. poz. 1456 oraz z 2018 r. poz. 138);

15) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości
(Dz.U. poz. 1529 i 2161 oraz z 2018 r. poz. 756, 1496 i 1716).

Art. 3. [Organ centralny i doradczy] 1. Właściwym w sprawach gospodarki
nieruchomościami, regulowanych przepisami ustawy, jest minister właściwy
do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego
oraz mieszkalnictwa.

2–3. (uchylone)

Art. 4. [Słowniczek] Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) nieruchomości gruntowej – należy przez to rozumieć grunt wraz z czę-

ściami składowymi, z wyłączeniem budynków i lokali, jeżeli stanowią
odrębny przedmiot własności;

2) zasobie nieruchomości – należy przez to rozumieć nieruchomości, które
stanowią przedmiot własności Skarbu Państwa, gminy, powiatu lub wo-
jewództwa i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieru-
chomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego Skarbu Pań-
stwa, gminy, powiatu lub województwa;

3) działce gruntu – należy przez to rozumieć niepodzieloną, ciągłą część
powierzchni ziemskiej stanowiącą część lub całość nieruchomości grun-
towej;

3a) działce budowlanej – należy przez to rozumieć zabudowaną działkę
gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej
oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej umożliwiają
prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków i urządzeń położonych
na tej działce;

3b) zbywaniu albo nabywaniu nieruchomości – należy przez to rozumieć
dokonywanie czynności prawnych, na podstawie których następuje
przeniesienie własności nieruchomości lub przeniesienie prawa użytko-
wania wieczystego nieruchomości gruntowej albo oddanie jej w użyt-
kowanie wieczyste;

4) poprzednim właścicielu – należy przez to rozumieć osobę, która została
pozbawiona prawa własności nieruchomości wskutek jej wywłaszczenia
albo przejęcia na rzecz Skarbu Państwa lub na rzecz jednostki samo-
rządu terytorialnego na podstawie innych tytułów;
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5) planie miejscowym – należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego, o którym mowa w przepisach o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym;

6) wycenie nieruchomości – należy przez to rozumieć postępowanie, w wy-
niku którego dokonuje się określenia wartości nieruchomości;

6a) określaniu wartości nieruchomości – należy przez to rozumieć określa-
nie wartości nieruchomości jako przedmiotu prawa własności i innych
praw do nieruchomości;

7) powszechnej taksacji nieruchomości – należy przez to rozumieć wycenę
nieruchomości, w wyniku której następuje ustalenie wartości katastral-
nej nieruchomości;

8) szacowaniu nieruchomości – należy przez to rozumieć czynności zwią-
zane z określaniem wartości nieruchomości;

9) właściwym organie – należy przez to rozumieć starostę, wykonującego
zadanie z zakresu administracji rządowej, w odniesieniu do nierucho-
mości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz organ wykonawczy
gminy, powiatu i województwa w odniesieniu do nieruchomości stano-
wiących odpowiednio własność gminy, powiatu i województwa;

9a) samorządowej osobie prawnej – należy przez to rozumieć osoby prawne
powoływane lub tworzone przez organy jednostek samorządu teryto-
rialnego;

9b) jednostce samorządu terytorialnego – należy przez to rozumieć gminę,
powiat lub województwo;

9b1)staroście – należy przez to rozumieć również prezydenta miasta na pra-
wach powiatu;

9c) właściwym urzędzie – należy przez to rozumieć starostwo powiatowe,
w którym wykonywane są zadania z zakresu administracji rządowej
dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, albo odpo-
wiednio urząd gminy, starostwo powiatowe lub urząd marszałkowski,
w których prowadzone są sprawy gospodarki nieruchomościami stano-
wiącymi własność jednostek samorządu terytorialnego;

9d) radzie lub sejmiku – należy przez to rozumieć radę gminy lub radę
powiatu oraz sejmik województwa;

10) jednostce organizacyjnej – należy przez to rozumieć państwową lub sa-
morządową jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości praw-
nej;

11) opłacie adiacenckiej – należy przez to rozumieć opłatę ustaloną
w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym bu-
dową urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków Skarbu
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej lub ze źródeł zagranicznych niepodlegają-
cych zwrotowi, albo opłatę ustaloną w związku ze scaleniem i podzia-
łem nieruchomości, a także podziałem nieruchomości;

12) spółce – należy przez to rozumieć spółkę akcyjną lub spółkę z ograni-
czoną odpowiedzialnością;

13) osobie bliskiej – należy przez to rozumieć zstępnych, wstępnych, rodzeń-
stwo, dzieci rodzeństwa, małżonka, osoby przysposabiające i przyspo-
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sobione oraz osobę, która pozostaje ze zbywcą faktycznie we wspólnym
pożyciu;

14) standardach zawodowych – należy przez to rozumieć reguły postępo-
wania przy wykonywaniu zawodu rzeczoznawcy majątkowego, ustalone
zgodnie z przepisami prawa;

15) organizacjach zawodowych rzeczoznawców majątkowych – należy przez
to rozumieć stowarzyszenia, których co najmniej połowę członków sta-
nowią rzeczoznawcy majątkowi, związki takich stowarzyszeń, a także
izby gospodarcze, których co najmniej połowę członków stanowią
przedsiębiorcy, o których mowa w art. 174 ust. 7 pkt 1;

16) nieruchomości podobnej – należy przez to rozumieć nieruchomość,
która jest porównywalna z nieruchomością stanowiącą przedmiot wy-
ceny, ze względu na położenie, stan prawny, przeznaczenie, sposób ko-
rzystania oraz inne cechy wpływające na jej wartość;

17) stanie nieruchomości – należy przez to rozumieć stan zagospodaro-
wania, stan prawny, stan techniczno-użytkowy, stopień wyposażenia
w urządzenia infrastruktury technicznej, a także stan otoczenia nieru-
chomości, w tym wielkość, charakter i stopień zurbanizowania miejsco-
wości, w której nieruchomość jest położona;

18) łączności publicznej – należy przez to rozumieć infrastrukturę teleko-
munikacyjną służącą zapewnieniu publicznie dostępnych usług teleko-
munikacyjnych w rozumieniu przepisów prawa telekomunikacyjnego.

Art. 5. [Waloryzacja] 1. Waloryzacji kwot należnych z tytułów określonych
w ustawie dokonuje się przy zastosowaniu wskaźników zmian cen nieru-
chomości dla nieruchomości sklasyfikowanych w rejestrze cen i wartości
nieruchomości, z uwzględnieniem danych wynikających z ewidencji grun-
tów i budynków.

2. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza, w formie obwiesz-
czenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Pol-
ski”, wskaźniki zmian cen nieruchomości dla danego rodzaju nieruchomo-
ści, nie później niż w terminie 4 miesięcy od zakończenia kwartału, którego
te wskaźniki dotyczą, z podziałem na województwa.

3. W przypadku gdy dla danego kwartału nie ogłoszono wskaźnika zmian
cen nieruchomości dla danego rodzaju nieruchomości, waloryzacji kwot na-
leżnych z tytułów określonych w ustawie za ten kwartał dokonuje się przy
zastosowaniu ostatniego ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Sta-
tystycznego wskaźnika zmian cen nieruchomości dla danego rodzaju nieru-
chomości.

4. W przypadku gdy dla danego rodzaju nieruchomości nie ogłoszono ni-
gdy wskaźnika zmian cen nieruchomości, waloryzacji kwot należnych z ty-
tułów określonych w ustawie w tym zakresie dokonuje się przy zastoso-
waniu wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

5. W przypadku gdy nieruchomość składa się z co najmniej dwóch części
odpowiadających różnym rodzajom nieruchomości, waloryzacji, o której
mowa w ust. 1, dokonuje się przy zastosowaniu średniej ważonej wskaź-
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ników zmian cen nieruchomości właściwych dla każdej z części tej nieru-
chomości, przyjmując za wagi powierzchnię poszczególnych części.

Art. 6. [Cele publiczne] Celami publicznymi w rozumieniu ustawy są:
1) wydzielanie gruntów pod drogi publiczne, drogi rowerowe i drogi

wodne, budowa, utrzymywanie oraz wykonywanie robót budowla-
nych tych dróg, obiektów i urządzeń transportu publicznego, a także
łączności publicznej i sygnalizacji;

1a) wydzielenie gruntów pod linie kolejowe oraz ich budowa i utrzyma-
nie;

1b) wydzielanie gruntów pod lotniska, urządzenia i obiekty do obsługi
ruchu lotniczego, w tym rejonów podejść, oraz budowa i eksploatacja
tych lotnisk i urządzeń;

2) budowa i utrzymywanie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń
służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i ener-
gii 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 zaopa-

trzenia 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 zaopa-
trzeniu w wodę, regulacji przepływów i ochronie przed powodzią,
a także regulacja i utrzymywanie wód oraz urządzeń melioracji wod-
nych, będących własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu
terytorialnego;

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 te-
renów byłych hitlerowskich obozów zagłady oraz miejsc i pomników
upamiętniających ofiary terroru komunistycznego;

6) budowa i utrzymywanie pomieszczeń dla urzędów organów wła-
dzy, 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 szkol-
nictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668), szkół publicznych, pań-
stwowych lub samorządowych instytucji kultury w rozumieniu prze-
pisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, a także
publicznych: obiektów ochrony zdrowia, przedszkoli, domów opieki
społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, obiektów sporto-
wych;

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 listo-
pada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1481 oraz z 2018 r.
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Art. 7–9a GospNierU 1

poz. 106, 138, 650, 1118 i 1629), a także innych obiektów i pomieszczeń
związanych ze świadczeniem tych usług;

7) budowa i utrzymywanie obiektów oraz urządzeń niezbędnych na po-
trzeby obronności państwa i ochrony granicy państwowej, a także do
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, w tym budowa i utrzymy-
wanie aresztów śledczych, zakładów karnych oraz zakładów dla nie-
letnich;

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

8a) poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowa-
nia 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 sie-

dlisk przyrody;
9c) wydzielanie gruntów pod publicznie dostępne samorządowe: ciągi

piesze, place, parki, promenady lub bulwary, a także ich urządzanie,
w tym budowa lub przebudowa;

9d) wykonywanie urządzeń lub budowli służących zapobieganiu lub
zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;

10) inne cele publiczne określone w odrębnych ustawach.

Art. 7. [Rzeczoznawcy majątkowi] Jeżeli istnieje potrzeba określenia warto-
ści nieruchomości, wartość tę określają rzeczoznawcy majątkowi, o których
mowa w przepisach rozdziału 1 działu V.

Art. 8. [Zawiadamianie stron] Jeżeli przy załatwianiu spraw, o których
mowa w przepisach działu III, nie istnieje możliwość zawiadomienia stron
o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej ze
względu na nieustalone adresy stron, stosuje się art. 49 Kodeksu postępo-
wania administracyjnego.

Art. 9. [Wstrzymanie wykonania decyzji] W sprawach, o których mowa
w przepisach działu III, z wyłączeniem art. 97 ust. 3 pkt 1, art. 122, art. 124
ust. 1a, art. 124b ust. 1, art. 126 i art. 132 ust. 1a, wykonanie decyzji następuje
po upływie 14 dni od dnia, w którym upłynął bezskutecznie trzydziesto-
dniowy termin do wniesienia skargi na decyzję do sądu administracyjnego.
W przypadku wniesienia skargi do sądu administracyjnego w tych sprawach
organ, który wydał decyzję, wstrzymuje z urzędu jej wykonanie, w drodze
postanowienia, na które nie przysługuje zażalenie.

Art. 9a. [Organ wyższego stopnia] Organem wyższego stopnia w sprawach
określonych w ustawie, rozstrzyganych w drodze decyzji przez starostę wy-
konującego zadania z zakresu administracji rządowej, jest wojewoda.
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1 GospNierU Art. 10–11a

Dział II. Gospodarowanie nieruchomościami
stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz własność

jednostki samorządu terytorialnego

Rozdział 1. Zasady ogólne

Art. 10. [Zakres przedmiotowy] 1. Przepisy niniejszego działu stosuje się
do nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oraz własność jed-
nostek samorządu terytorialnego.

2. Przepisy dotyczące jednostek samorządu terytorialnego stosuje się od-
powiednio do związków tych jednostek.

3. Przepisy dotyczące czynności cywilnoprawnych, dokonywanych mię-
dzy 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.

Art. 10a. [Przyjęcie polityki gospodarowania nieruchomościami Skarbu
Państwa] 1. Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw
budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz miesz-
kalnictwa, przyjmuje politykę gospodarowania nieruchomościami Skarbu
Państwa.

2. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodaro-
wania przestrzennego oraz mieszkalnictwa ogłasza, w drodze obwieszcze-
nia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”,
przyjętą przez Radę Ministrów politykę gospodarowania nieruchomościami
Skarbu Państwa.

Art. 11. [Reprezentacja] 1. Z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z prze-
pisów niniejszej ustawy oraz odrębnych ustaw, organem reprezentującym
Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami jest starosta,
wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, a organami reprezen-
tującymi jednostki samorządu terytorialnego są ich organy wykonawcze.

2. Jeżeli przepisy ustawy wymagają udzielenia zgody przez radę, sejmik
lub wojewodę, wyrażenie zgody, z wyjątkiem zgody, o której mowa w art. 46
ust. 4, następuje odpowiednio w drodze uchwały rady lub sejmiku albo za-
rządzenia wojewody w terminie miesiąca od złożenia odpowiedniego wnio-
sku przez starostę, z zastrzeżeniem art. 23a.

Art. 11a. [Rozszerzenie stosowania] Przepis art. 11 ust. 1 stosuje się do
czynności prawnych lub czynności procesowych podejmowanych na rzecz
lub w interesie Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.
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Art. 12–13 GospNierU 1

Art. 12. [Zasady gospodarowania] Organy, o których mowa w art. 11, dzia-
łające za Skarb Państwa i jednostkę samorządu terytorialnego, są zobowią-
zane do gospodarowania nieruchomościami w sposób zgodny z zasadami
prawidłowej gospodarki.

Art. 12a. [Odraczanie terminów, rozkładanie na raty, umarzanie spłat]
1. Należności pieniężne z tytułu gospodarowania nieruchomościami ma-
jące charakter cywilnoprawny, przypadające Skarbowi Państwa reprezento-
wanemu przez starostę wykonującego zadania z zakresu administracji rzą-
dowej albo ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i za-
gospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, mogą być umarzane
w całości albo w części lub ich spłata może być odraczana lub rozkładana
na raty.

2. Do odraczania terminów lub rozkładania na raty oraz umarzania spłat
należności, o których mowa w ust. 1:

1) jest uprawniony wojewoda, a w odniesieniu do należności z tytułu
gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, o których mowa
w art. 60 ust. 1 – minister właściwy do spraw budownictwa, planowania
i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa;

2) w przypadkach nieuregulowanych w niniejszej ustawie stosuje się prze-
pisy art. 56, art. 57 i art. 58 ust. 2–4 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62,
1000, 1366, 1669 i 1693).

Art. 13. [Obrót nieruchomościami] 1. Z zastrzeżeniem wyjątków wynikają-
cych z ustaw, nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu. W szczególno-
ści nieruchomości mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia
się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenia,
oddania w trwały zarząd, a także mogą być obciążane ograniczonymi pra-
wami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek,
przekazywane jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw państwowych
oraz jako majątek tworzonych fundacji.

1a. Nieruchomość może być także przekazywana nieodpłatnie w drodze
umowy partnerowi prywatnemu lub spółce, o której mowa w art. 14 ust. 1
albo 1a ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywat-
nym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1834 oraz z 2018 r. poz. 1693), na czas realizacji
przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

1b. Nie oddaje się w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych
na cele budownictwa mieszkaniowego, z wyjątkiem realizacji roszczeń o od-
danie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste oraz ustanowie-
nia użytkowania wieczystego w ramach gospodarowania nieruchomościami
przez Krajowy Zasób Nieruchomości.

2. Nieruchomość może być, z zastrzeżeniem art. 59 ust. 1, przedmiotem
darowizny na cele publiczne, a także przedmiotem darowizny dokonywa-
nej między Skarbem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego, a także
między tymi jednostkami. W umowie darowizny określa się cel, na który
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1 GospNierU Art. 14

nieruchomość jest darowana. W przypadku niewykorzystania nieruchomo-
ści na ten cel darowizna podlega odwołaniu.

2a. Darowizny nieruchomości stanowiącej przedmiot własności Skarbu
Państwa dokonuje starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rzą-
dowej – za zgodą wojewody, a nieruchomości stanowiącej przedmiot włas-
ności jednostki samorządu terytorialnego jej organ wykonawczy – za zgodą
rady albo sejmiku. Zgody nie wymaga dokonanie darowizny przez mini-
stra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz mieszkalnictwa, o której mowa w art. 59 ust. 1.

3. Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być
przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonego do spółki.

4. Sprzedaż, zamiana, darowizna lub oddanie w użytkowanie wieczy-
ste nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków, stanowiących własność
Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, a także wnosze-
nie tych nieruchomości jako wkładów niepieniężnych (aportów) do spółek,
wymaga pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków.

5. Sprzedaż, zamiana, darowizna lub dzierżawa nieruchomości stanowią-
cych własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, bę-
dących cmentarzami ujętymi w wojewódzkiej ewidencji zabytków, a także
wnoszenie tych nieruchomości jako wkładów niepieniężnych (aportów) do
spółek wymagają pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Art. 14. [Umowy ze Skarbem Państwa] 1. Nieruchomości stanowiące
przedmiot własności Skarbu Państwa mogą być sprzedawane jednostkom
samorządu terytorialnego za cenę niższą niż ich wartość rynkowa lub od-
dawane tym jednostkom w użytkowanie wieczyste bez pobierania pierw-
szej opłaty. Nieruchomości stanowiące przedmiot własności jednostek samo-
rządu terytorialnego mogą być sprzedawane Skarbowi Państwa lub innym
jednostkom samorządu terytorialnego za cenę niższą niż wartość rynkowa
nieruchomości albo oddawane im w użytkowanie wieczyste bez pobierania
pierwszej opłaty.

2. Nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa mogą być nieod-
płatnie obciążane na rzecz jednostek samorządu terytorialnego ograniczo-
nymi prawami rzeczowymi. Nieruchomości stanowiące własność jednostek
samorządu terytorialnego mogą być nieodpłatnie obciążane na rzecz Skarbu
Państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego ograniczonymi pra-
wami rzeczowymi.

3. Nieruchomości mogą być przedmiotem zamiany między Skarbem Pań-
stwa a jednostkami samorządu terytorialnego oraz między tymi jednost-
kami, bez obowiązku dokonywania dopłat w przypadku różnej wartości
zamienianych nieruchomości.

4. Przepis ust. 3 stosuje się również w razie zamiany własności nierucho-
mości na prawo użytkowania wieczystego lub prawa użytkowania wieczy-
stego na własność, a także zamiany praw użytkowania wieczystego doko-
nywanej między Skarbem Państwa a jednostkami samorządu terytorialnego
oraz między tymi jednostkami.
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Art. 15–18 GospNierU 1

5. Zawarcie umów w sprawach, o których mowa w ust. 1–4, wymaga
uprzedniej zgody wojewody w odniesieniu do nieruchomości stanowiących
własność Skarbu Państwa, z wyłączeniem czynności prawnych, dokonywa-
nych przez ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zago-
spodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa albo zgody odpowiednio
rady lub sejmiku w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność
jednostek samorządu terytorialnego.

Art. 15. [Zamiana] 1. Nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa
oraz własność jednostki samorządu terytorialnego mogą być przedmiotem
zamiany na nieruchomości stanowiące własność osób fizycznych lub osób
prawnych. W przypadku nierównej wartości zamienianych nieruchomości
stosuje się dopłatę, której wysokość jest równa różnicy wartości zamienia-
nych nieruchomości.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku zamiany własności
nieruchomości na prawo użytkowania wieczystego lub prawa użytkowania
wieczystego na własność nieruchomości, a także wzajemnej zamiany praw
użytkowania wieczystego.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do zamiany udziałów we
współwłasności lub we współużytkowaniu wieczystym nieruchomości.

Art. 16. [Zrzeczenie się] 1. Państwowa lub samorządowa osoba prawna
może zrzec się własności nieruchomości odpowiednio na rzecz Skarbu Pań-
stwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

1a. Państwowa lub samorządowa osoba prawna może zrzec się użytko-
wania wieczystego. W takim przypadku prawo użytkowania wieczystego
wygasa.

2. (uchylony)

Art. 17. [Nabywanie nieruchomości] 1. Państwowe jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej nabywają nieruchomości – na własność
lub w użytkowanie wieczyste Skarbu Państwa, a samorządowe jednostki or-
ganizacyjne nieposiadające osobowości prawnej – na własność lub w użyt-
kowanie wieczyste odpowiedniej jednostki samorządu terytorialnego.

2. W przypadku nabycia przez państwową jednostkę organizacyjną prawa
użytkowania wieczystego ustanowionego na nieruchomości gruntowej sta-
nowiącej własność Skarbu Państwa, prawo to wygasa. Przepis ten stosuje się
również w przypadku nabycia przez samorządową jednostkę organizacyjną
prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na nieruchomości grunto-
wej stanowiącej własność odpowiedniej jednostki samorządu terytorialnego.

3. Jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 1 i 2, uzyskują do
nabytych nieruchomości trwały zarząd z mocy prawa z dniem ich nabycia.

Art. 18. [Formy używania] Nieruchomości mogą być oddawane jednostkom
organizacyjnym w trwały zarząd, najem i dzierżawę oraz użyczane na cele
związane z ich działalnością.
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1 GospNierU Art. 19–22

Art. 19. [Obszary wyróżnione] 1. Sprzedaż nieruchomości, oddawanie
w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę, jeżeli są po-
łożone na obszarach:

1) terenów górniczych – wymaga, w razie braku planu miejscowego, po-
rozumienia z organem właściwym do udzielania koncesji na wydoby-
wanie kopalin;

2) parków narodowych – wymaga porozumienia z dyrektorem właści-
wego parku narodowego;

3) graniczących z nieruchomościami oddanymi w trwały zarząd na cele
obronności i bezpieczeństwa państwa – wymaga porozumienia z wła-
ściwym w tych sprawach naczelnym organem administracji rządowej.

2. W odniesieniu do nieruchomości położonych na obszarach morskiego
pasa nadbrzeżnego wymagane jest porozumienie z właściwym terytorialnie
organem administracji morskiej, w razie:

1) sprzedaży, oddawania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem
lub dzierżawę – na obszarze pasa technicznego;

2) sprzedaży lub oddawania w użytkowanie wieczyste – na obszarze pasa
ochronnego.

3. W przypadku naruszenia przepisów ust. 1 i 2, strony umowy ponoszą
odpowiedzialność na zasadach ogólnych.

Rozdział 2. Zasoby nieruchomości

Art. 20. [Rodzaje] Tworzy się:
1) zasób nieruchomości Skarbu Państwa;
2) gminne zasoby nieruchomości;
3) powiatowe zasoby nieruchomości;
4) wojewódzkie zasoby nieruchomości.

Art. 21. [Zasób Skarbu Państwa] Do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa
należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności Skarbu Państwa
i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące
przedmiotem użytkowania wieczystego Skarbu Państwa.

Art. 21a. [Rozwinięcie] W skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa,
o którym mowa w art. 21, nie wchodzą:

1) grunty pokryte śródlądowymi wodami płynącymi w rozumieniu prze-
pisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne oraz stanowiące
własność Skarbu Państwa urządzenia wodne lub ich części oraz bu-
dowle i ich części, o których mowa w art. 216 ust. 5 tej ustawy;

2) grunty zabudowane urządzeniami wodnymi znajdujące się poza li-
nią brzegu oraz urządzenia wodne lub ich części stanowiące własność
Skarbu Państwa, wobec których prawa właścicielskie wykonują pod-
mioty, o których mowa w art. 212 ust. 1 ustawy, o której mowa w pkt 1.

Art. 22. [Darowizny dla gminy] 1. Nieruchomości stanowiące odpowied-
nio zasób nieruchomości Skarbu Państwa, województwa lub powiatu, prze-
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Art. 23 GospNierU 1

znaczone w planach miejscowych pod budownictwo mieszkaniowe oraz na
realizację związanych z tym budownictwem urządzeń infrastruktury tech-
nicznej, przekazuje się gminie, w drodze darowizny, na jej wniosek, jeżeli
przemawia za tym ważny interes gminy i jeżeli cele te nie są lub nie mogą
być realizowane odpowiednio przez Skarb Państwa, województwo lub po-
wiat. W umowie darowizny określa się cel, na który nieruchomość jest daro-
wana. W przypadku niewykorzystania nieruchomości na ten cel darowizna
podlega odwołaniu, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Odstąpienie od odwołania darowizny następuje za zgodą odpowiednio
wojewody, sejmiku województwa lub rady powiatu.

Art. 23. [Zasób Skarbu Państwa; gospodarowanie] 1. Zasobem nierucho-
mości Skarbu Państwa gospodarują, z zastrzeżeniem ust. 1e, art. 43 ust. 2 i 4,
art. 51, art. 57 ust. 1, art. 58–60, starostowie, wykonujący zadania z zakresu
administracji rządowej, a w szczególności:

1) ewidencjonują nieruchomości zgodnie z katastrem nieruchomości;
2) zapewniają wycenę tych nieruchomości;
3) sporządzają plany realizacji polityki gospodarowania nieruchomo-

ściami Skarbu Państwa oraz przedkładają je wojewodzie – celem ak-
ceptacji – co najmniej na dwa miesiące przed zakończeniem okresu
obowiązywania poprzedniego planu;

4) zabezpieczają nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem;
5) wykonują czynności związane z naliczaniem należności za nierucho-

mości udostępniane z zasobu oraz prowadzą windykację tych należno-
ści;

6) współpracują z innymi organami, które na mocy odrębnych przepisów
gospodarują nieruchomościami Skarbu Państwa, a także z właściwymi
jednostkami samorządu terytorialnego;

7) zbywają oraz nabywają, za zgodą wojewody, nieruchomości wchodzące
w skład zasobu, z zastrzeżeniem art. 17;

7a) wydzierżawiają, wynajmują i użyczają nieruchomości wchodzące
w skład zasobu, przy czym umowa zawierana na czas oznaczony dłuż-
szy niż 3 lata lub czas nieoznaczony wymaga zgody wojewody; zgoda
wojewody jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie za-
wartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy,
których przedmiotem jest ta sama nieruchomość;

8) podejmują czynności w postępowaniu sądowym, w szczególności
w sprawach dotyczących własności lub innych praw rzeczowych na
nieruchomości, o zapłatę należności za korzystanie z nieruchomości,
o roszczenia ze stosunku najmu, dzierżawy lub użyczenia, o stwier-
dzenie nabycia spadku, o stwierdzenie nabycia własności nieruchomo-
ści przez zasiedzenie;

9) składają wnioski o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości
Skarbu Państwa oraz o wpis w księdze wieczystej.

1a. Starosta sporządza roczne sprawozdanie z gospodarowania nierucho-
mościami zasobu i przekazuje je wojewodzie w terminie do dnia 30 kwietnia
roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy.
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1 GospNierU Art. 23

1b. Obowiązek ewidencjonowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, dotyczy
również nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczy-
ste.

1c. Ewidencjonowanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, obejmuje w szcze-
gólności:

1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nie-
ruchomości;

2) powierzchnie nieruchomości;
3) wskazanie dokumentu potwierdzającego posiadanie przez Skarb Pań-

stwa praw do nieruchomości, w przypadku braku księgi wieczystej;
4) przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym, a w przypadku

braku planu – w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy;

5) wskazanie daty ostatniej aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowa-
nia wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w użytko-
wanie wieczyste lub daty ostatniej aktualizacji opłaty rocznej z tytułu
trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa;

6) informacje o zgłoszonych roszczeniach do nieruchomości;
7) informacje o toczących się postępowaniach administracyjnych i sądo-

wych.
1d. (uchylony)
1e. W postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym, w któ-

rych jedną ze stron lub uczestników postępowania jest Skarb Państwa,
a drugą stroną lub uczestnikiem postępowania jest powiat albo miasto na
prawach powiatu, Skarb Państwa reprezentuje wojewoda.

2. (uchylony)
3. Od wpływów osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego za-

rządu, użytkowania, czynszu dzierżawnego i najmu – nieruchomości Skarbu
Państwa, o których mowa w ust. 1, a także od wpływów osiąganych z opłat
z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa oddanych
w użytkowanie wieczyste, oraz od odsetek za nieterminowe wnoszenie tych
należności potrąca się 25% środków, które stanowią dochód powiatu, na ob-
szarze którego położone są te nieruchomości.

4. Starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, prze-
kazuje do wojewody informacje o umowach oraz innych czynnościach praw-
nych związanych z obrotem nieruchomościami Skarbu Państwa, o którym
mowa w art. 13, zawierające:

1) określenie strony umowy lub innej czynności prawnej;
2) wartość nieruchomości i cenę nieruchomości;
3) w przypadku przetargu albo rokowań, wykaz uczestników przetargu

albo rokowań;
4) w przypadku darowizny nieruchomości lub innych nieodpłatnych roz-

porządzeń podstawowe warunki umowy albo innej czynności prawnej,
w szczególności cel.

5. Informacje, o których mowa w ust. 4, wojewoda wprowadza do ewi-
dencji, o której mowa w art. 60b ust. 1.
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Art. 23a–24 GospNierU 1

Art. 23a. [Treść wniosku o wyrażenie zgody] 1. Wniosek o wyrażenie
zgody, o której mowa w art. 13 ust. 2a, art. 14 ust. 5 lub art. 23 ust. 1 pkt 7
i 7a, powinien zawierać:

1) oznaczenie nieruchomości;
2) wartość nieruchomości i cenę nieruchomości;
3) sposób rozporządzenia, a w przypadku darowizny nieruchomości lub

innych nieodpłatnych rozporządzeń osobę, na rzecz której następuje
rozporządzenie;

4) uzasadnienie gospodarcze czynności prawnej, z uwzględnieniem prze-
znaczenia nieruchomości w planie miejscowym oraz planie realizacji
polityki gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.

2. Do wniosku dołącza się:
1) odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, będącej

przedmiotem rozporządzenia;
2) dokumenty potwierdzające wartość nieruchomości;
3) informację, że nie toczy się postępowanie, o którym mowa w art. 34

ust. 3;
4) inne dokumenty potwierdzające dane i informacje zawarte we wniosku.

3. Jeżeli złożony wniosek nie spełnia wymagań określonych w ust. 1 i 2,
wojewoda wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków w wyznaczonym ter-
minie, pod rygorem zwrotu wniosku. Bieg terminu, o którym mowa w ust. 4,
ulega zawieszeniu do dnia usunięcia braków.

4. Rozpatrzenie wniosku następuje w terminie miesiąca od dnia dorę-
czenia wojewodzie wniosku spełniającego wymagania określone w ust. 1
i 2.

5. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin rozpatrzenia wnio-
sku może ulec wydłużeniu, nie dłużej niż o 30 dni, a w przypadku zlecenia
sporządzenia dodatkowej wyceny nieruchomości lub wystąpienia w trybie,
o którym mowa w art. 157 ust. 1 lub 4, o czas niezbędny na wykonanie tych
czynności. O przyczynie wydłużenia terminu rozpatrzenia wniosku woje-
woda zawiadamia wnioskodawcę.

6. Zgoda może być wydana z zastrzeżeniem warunków.
7. W przypadku zgody wydanej z zastrzeżeniem warunków wojewoda

jest obowiązany do pisemnego uzasadnienia.
8. W razie dokonania czynności prawnej z naruszeniem lub w celu obej-

ścia obowiązku określonego w ust. 1, o nieważności czynności prawnej
orzeka sąd także na żądanie wojewody.

Art. 24. [Zasób gminny] 1. Do gminnego zasobu nieruchomości należą
nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały od-
dane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem
użytkowania wieczystego gminy.

2. Na cele rozwojowe gmin i zorganizowanej działalności inwestycyjnej,
a w szczególności na realizację budownictwa mieszkaniowego oraz zwią-
zanych z tym budownictwem urządzeń infrastruktury technicznej, a także
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1 GospNierU Art. 25–25d

na realizację innych celów publicznych mogą być wykorzystywane gminne
zasoby nieruchomości.

3. Podstawą tworzenia gminnych zasobów nieruchomości są studia uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin uchwalane
na podstawie przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Art. 25. [Gospodarowanie] 1. Gminnym zasobem nieruchomości gospoda-
ruje wójt, burmistrz albo prezydent miasta.

2. Gospodarowanie zasobem polega w szczególności na wykonywaniu
czynności, o których mowa w art. 23 ust. 1, a ponadto na sporządzaniu
planów wykorzystania zasobu, przygotowywaniu opracowań geodezyjno-
-prawnych i projektowych, dokonywaniu podziałów oraz scaleń i podziałów
nieruchomości, a także wyposażaniu ich, w miarę możliwości, w niezbędne
urządzenia infrastruktury technicznej.

2a. Plany wykorzystania zasobu, o których mowa w ust. 2, opracowuje
się na okres 3 lat. Plany zawierają w szczególności:

1) zestawienie powierzchni nieruchomości zasobu oraz nieruchomości od-
danych w użytkowanie wieczyste;

2) prognozę:
a) dotyczącą udostępnienia nieruchomości zasobu oraz nabywania

nieruchomości do zasobu,
b) poziomu wydatków związanych z udostępnieniem nieruchomości

zasobu oraz nabywaniem nieruchomości do zasobu,
c) wpływów osiąganych z opłat z tytułu użytkowania wieczystego

nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz opłat z ty-
tułu trwałego zarządu nieruchomości,

d) dotyczącą aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego nie-
ruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz opłat z tytułu
trwałego zarządu nieruchomości;

3) program zagospodarowania nieruchomości zasobu.
3. (uchylony)

Art. 25a. [Zasób powiatowy] Do powiatowego zasobu nieruchomości na-
leżą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności powiatu i nie zo-
stały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przed-
miotem użytkowania wieczystego powiatu.

Art. 25b. [Gospodarowanie] Powiatowym zasobem nieruchomości gospo-
daruje zarząd powiatu. Przepisy art. 25 ust. 2 i 2a stosuje się odpowiednio.

Art. 25c. [Zasób wojewódzki] Do wojewódzkiego zasobu nieruchomości
należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności województwa
i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące
przedmiotem użytkowania wieczystego województwa.

Art. 25d. [Gospodarowanie] Wojewódzkim zasobem nieruchomości gospo-
daruje zarząd województwa. Przepisy art. 25 ust. 2 i 2a stosuje się odpowied-
nio.
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Art. 26–31 GospNierU 1

Art. 26. [Granice nieruchomości] 1. Granice między nieruchomościami
nabywanymi na własność Skarbu Państwa lub na własność jednostki sa-
morządu terytorialnego przyjmuje się według istniejącego stanu prawnego,
a jeżeli stanu takiego nie można stwierdzić, według stanu uwidocznionego
w katastrze nieruchomości.

2. W razie sporu co do przebiegu linii granicznych, o których mowa
w ust. 1, nie wstrzymuje się czynności związanych z nabyciem nieruchomo-
ści, co nie wyłącza roszczeń pomiędzy właścicielami nieruchomości, których
granice zostały ustalone w sposób, o którym mowa w ust. 1.

Rozdział 3. Sprzedaż i oddawanie w użytkowanie wieczyste

Art. 27. [Forma umowy; wpis] Sprzedaż nieruchomości albo oddanie
w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej wymaga zawarcia
umowy w formie aktu notarialnego. Oddanie nieruchomości gruntowej
w użytkowanie wieczyste i przeniesienie tego prawa w drodze umowy wy-
maga wpisu w księdze wieczystej.

Art. 28. [Przetarg] 1. Sprzedaż nieruchomości albo oddanie w użytkowa-
nie 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 bez-
przetargowej ustala się w rokowaniach przeprowadzanych z nabywcą.

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

Art. 29. [Obowiązki użytkownika wieczystego] 1. W umowie o oddanie
nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste ustala się okres użytko-
wania wieczystego zależnie od celu, na który nieruchomość gruntowa zo-
staje oddana w użytkowanie wieczyste, oraz określa się sposób korzystania
z nieruchomości, stosownie do art. 236 i art. 239 Kodeksu cywilnego.

2. Jeżeli przedmiotem umowy o oddanie nieruchomości gruntowej
w użytkowanie wieczyste jest nieruchomość wpisana do rejestru zabytków,
przy określaniu sposobu korzystania z tej nieruchomości można nałożyć,
w razie potrzeby, na nabywcę obowiązek odbudowy lub remontu położo-
nych na niej zabytkowych obiektów budowlanych, w terminie określonym
w umowie.

Art. 30. [Ujawnienie] Postanowienia umowy o oddanie nieruchomości
gruntowej w użytkowanie wieczyste dotyczące sposobu korzystania z tej
nieruchomości podlegają ujawnieniu w księdze wieczystej.

Art. 31. [Grunt zabudowany] Oddanie w użytkowanie wieczyste nierucho-
mości gruntowej zabudowanej następuje z równoczesną sprzedażą położo-
nych na tej nieruchomości budynków i innych urządzeń.
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1 GospNierU Art. 32–34

Art. 32. [Sprzedaż użytkownikowi wieczystemu] 1. Nieruchomość grun-
towa oddana w użytkowanie wieczyste może być sprzedana wyłącznie użyt-
kownikowi wieczystemu, z zastrzeżeniem ust. 1a i ust. 3.

1a. Nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Skarbu Państwa może
być sprzedana użytkownikowi wieczystemu za zgodą wojewody. Zgody wo-
jewody nie wymaga sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego nierucho-
mości, 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 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, mię-
dzy Skarbem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego oraz między
jednostkami samorządu terytorialnego może nastąpić za powiadomieniem
jej użytkownika wieczystego.

Art. 33. [Wygaśnięcie użytkowania wieczystego] 1. Użytkowanie wieczyste
wygasa z upływem okresu ustalonego w umowie albo przez rozwiązanie
umowy przed upływem tego okresu.

2. W razie wygaśnięcia użytkowania wieczystego na skutek upływu
okresu ustalonego w umowie albo na skutek rozwiązania umowy przed
upływem tego okresu, użytkownikowi wieczystemu przysługuje wynagro-
dzenie za wzniesione przez niego lub nabyte na własność budynki i inne
urządzenia. Wynagrodzenie powinno być równe wartości tych budynków
i urządzeń określonej na dzień wygaśnięcia użytkowania wieczystego. Za
budynki i inne urządzenia wzniesione wbrew postanowieniom umowy wy-
nagrodzenie nie przysługuje.

3. Właściwy organ może żądać rozwiązania umowy użytkowania wieczy-
stego przed upływem ustalonego okresu stosownie do art. 240 Kodeksu cy-
wilnego, jeżeli użytkownik wieczysty korzysta z tej nieruchomości w sposób
sprzeczny z ustalonym w umowie, a w szczególności, jeżeli nie zabudował
jej w ustalonym terminie.

3a. W razie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego przed upły-
wem okresu ustalonego w umowie zwraca się sumę opłat rocznych wnie-
sionych z tego tytułu za niewykorzystany okres użytkowania wieczystego.
Opłaty podlegają waloryzacji. Maksymalna wysokość kwoty podlegającej
zwrotowi nie może przekraczać wartości prawa użytkowania wieczystego
określonej na dzień rozwiązania umowy.

4. Przepisy ust. 1–3a stosuje się odpowiednio do użytkowania wieczy-
stego nabytego w inny sposób niż w drodze umowy zawartej w formie
aktu notarialnego.

Art. 34. [Pierwszeństwo nabycia] 1. W przypadku zbywania nieruchomo-
ści osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrze-
żeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących
warunków:

1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej
ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed
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Art. 35 GospNierU 1

upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35
ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni,
licząc od dnia wywieszenia wykazu;

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym
prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo
jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem ter-
minu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin
złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia
wywieszenia wykazu;

3) jest najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas
nieoznaczony.

2. W przypadku zbiegu uprawnień do pierwszeństwa w nabyciu, stosuje
się kolejność wymienioną w ust. 1.

3. Zbycie nieruchomości nie może nastąpić, jeżeli toczy się postępowa-
nie administracyjne dotyczące prawidłowości nabycia nieruchomości przez
Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego.

4. Osobom, o których mowa w ust. 1 pkt 3, doręcza się zawiadomienie
w formie pisemnej o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia oraz o przysłu-
gującym im pierwszeństwie w nabyciu tej nieruchomości, pod warunkiem
złożenia wniosków o nabycie w terminie określonym w zawiadomieniu. Ter-
min ten nie może być krótszy niż 21 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.
Przy doręczaniu zawiadomień stosuje się przepisy Kodeksu postępowania
administracyjnego.

5. Osoby, o których mowa w ust. 1 i ust. 6, korzystają z pierwszeństwa
w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na
cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

6. Wojewoda w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność
Skarbu Państwa, a odpowiednia rada lub sejmik w odniesieniu do nieru-
chomości stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego, mogą
przyznać, odpowiednio w drodze zarządzenia lub uchwały, pierwszeństwo
w nabywaniu lokali ich najemcom lub dzierżawcom, z wyłączeniem nieru-
chomości, o których mowa w art. 57 ust. 1 i art. 60 ust. 1.

6a. Przepis ust. 6 stosuje się do budynków mieszkalnych lub użytkowych,
stanowiących w całości przedmiot najmu lub dzierżawy.

6b. W przypadku realizacji pierwszeństwa, o którym mowa w ust. 1 pkt 3,
ust. 6 lub ust. 6a, przedmiotem zbycia powinna być nieruchomość wraz
z gruntem niezbędnym do racjonalnego korzystania z budynku.

7. Zbycie nieruchomości zabudowanej domem wielolokalowym na rzecz
innych osób niż wymienione w ust. 1 pkt 1 i 2 nie może nastąpić z po-
minięciem pierwszeństwa w nabyciu lokali mieszkalnych przysługującego
najemcom tych lokali.

8. Przepisów ust. 1 i 7 nie stosuje się, jeżeli zbycie następuje między Skar-
bem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego albo między tymi jed-
nostkami dla realizacji celów publicznych.

Art. 35. [Ogłoszenie wykazu nieruchomości] 1. Właściwy organ sporządza
i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych
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1 GospNierU Art. 35

do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie.
Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie właściwego urzędu,
a także zamieszcza się na stronach internetowych właściwego urzędu. Staro-
sta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, przekazuje wy-
kaz wojewodzie, w celu jego zamieszczenia na stronie podmiotowej wo-
jewody w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni. Informację
o zamieszczeniu wykazu właściwy organ podaje do publicznej wiadomo-
ści przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej
powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

1a. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodaro-
wania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w odniesieniu do nieruchomości,
o których mowa w art. 57 ust. 1, oraz do nieruchomości ujętych w ewiden-
cji, o której mowa w art. 60 ust. 2 pkt 1, sporządza i podaje do publicznej
wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do od-
dania w użytkowanie, najem lub dzierżawę. Minister właściwy do spraw
budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz miesz-
kalnictwa zamieszcza wykaz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji
Publicznej przez okres 21 dni, a ponadto informację o zamieszczeniu tego
wykazu podaje do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokal-
nej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat na terenie którego położona
jest nieruchomość.

1b. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 i 1a, nie dotyczy oddania nieru-
chomości w najem, dzierżawę lub użyczenie na czas oznaczony do 3 mie-
sięcy. Wykaz sporządza się i podaje do publicznej wiadomości, jeżeli po
umowie zawartej na czas oznaczony do 3 miesięcy strony zawierają kolejne
umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

2. W wykazie, o którym mowa w ust. 1 i 1a, określa się odpowiednio:
1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nie-

ruchomości;
2) powierzchnię nieruchomości;
3) opis nieruchomości;
4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;
5) termin zagospodarowania nieruchomości;
6) cenę nieruchomości;
7) wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczy-

stego;
8) wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy;
9) terminy wnoszenia opłat;

10) zasady aktualizacji opłat;
11) informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, na-

jem, dzierżawę lub użyczenie;
12) termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierw-

szeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1
i pkt 2.

3. Ustanawianie odrębnej własności lokali w domach wielolokalowych,
wchodzących w skład nieruchomości, następuje na zasadach określonych
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w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2018 r.
poz. 716, 1496 i 1506).

4. (uchylony)

Art. 36. [Odpowiedzialność] W przypadkach naruszenia przez właściwy
organ albo ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zago-
spodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w odniesieniu do nieru-
chomości, o których mowa w art. 57 ust. 1, oraz do nieruchomości ujętych
w ewidencji, o której mowa w art. 60 ust. 2 pkt 1, przepisów art. 34 ust. 1–5
i 7 Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego ponoszą odpo-
wiedzialność na zasadach ogólnych.

Rozdział 4. Przetargi na zbycie nieruchomości

Art. 37. [Zasada i wyjątki] 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, nieruchomości są
sprzedawane lub oddawane w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu.

2. Nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej, jeżeli:
1) jest zbywana na rzecz osoby, której przysługuje pierwszeństwo w jej

nabyciu, stosownie do art. 34;
2) zbycie następuje między Skarbem Państwa a jednostką samorządu te-

rytorialnego oraz między tymi jednostkami;
3) jest zbywana na rzecz osób, o których mowa w art. 68 ust. 1 pkt 2;
4) zbycie następuje w drodze zamiany lub darowizny;
5) sprzedaż nieruchomości następuje na rzecz jej użytkownika wieczy-

stego;
6) przedmiotem zbycia jest nieruchomość lub jej części, jeśli mogą popra-

wić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej
własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza
tę nieruchomość lub jej części nabyć, jeżeli nie mogą być zagospodaro-
wane jako odrębne nieruchomości;

7) ma stanowić wkład niepieniężny (aport) do spółki albo wyposażenie
nowo tworzonej państwowej lub samorządowej osoby prawnej, lub ma-
jątek tworzonej fundacji;

8) jest zbywana na rzecz zarządzającego specjalną strefą ekonomiczną, na
której terenie jest położona;

9) przedmiotem zbycia jest udział w nieruchomości, a zbycie następuje na
rzecz innych współwłaścicieli nieruchomości;

10) jest zbywana na rzecz kościołów i związków wyznaniowych, mających
uregulowane stosunki z państwem, na cele działalności sakralnej;

11) 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 wła-
snego podmiotu publicznego, a wybór partnera prywatnego nastąpił
w trybie przewidzianym w art. 4 ust. 1 lub 2 powołanej ustawy;

12) jest zbywana na rzecz podmiotów, o których mowa w art. 61 ust. 1;
13) jest zbywana na rzecz spółki celowej utworzonej na podstawie prze-

pisów ustawy z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego
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turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (Dz.U.
z 2017 r. poz. 1372) lub właściwych podmiotów wymienionych w art. 17
ust. 2 tej ustawy, realizujących przedsięwzięcia Euro 2012, w celu ich
wykonania, w sytuacji gdy jej nabycie przez Skarb Państwa lub jed-
nostkę samorządu terytorialnego nastąpiło w trybie przepisów ustawy
z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mi-
strzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012;

14) jest zbywana na rzecz inwestora realizującego inwestycję w zakresie bu-
dowy obiektu energetyki jądrowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie
obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących (Dz.U.
z 2018 r. poz. 1537);

15) jest zbywana na rzecz inwestora realizującego inwestycję w zakresie
terminalu lub inwestycję towarzyszącą zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazy-
fikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U. z 2017 r.
poz. 2302 oraz z 2018 r. poz. 1590);

16) jest zbywana na rzecz inwestora realizującego strategiczną inwesty-
cję w zakresie sieci przesyłowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia
24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji
w zakresie sieci przesyłowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 404);

17) jest zbywana na rzecz inwestora realizującego inwestycję w zakresie
infrastruktury dostępowej realizowanej na podstawie ustawy z dnia
24 lutego 2017 r. o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łą-
czącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską (Dz.U. poz. 820 oraz z 2018 r.
poz. 1402);

18) jest zbywana na rzecz Krajowego Zasobu Nieruchomości;
19) jest zbywana na rzecz Spółki Celowej, o której mowa w przepisach

ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym
(Dz.U. poz. 1089);

20) jest sprzedawana finansującemu wybranemu w trybie ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r.
poz. 1986), z równoczesnym zawarciem umowy leasingu, na mocy któ-
rej finansujący nieodwołalnie zobowiązuje się przenieść na zbywcę albo
podmiot wskazany przez zbywcę własność tej nieruchomości po upły-
wie oznaczonego w umowie czasu trwania leasingu, zapłacie ostatniej
raty albo w razie rozwiązania umowy leasingu z innych przyczyn.

3. Wojewoda albo minister właściwy do spraw budownictwa, planowania
i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa – w odniesieniu do
nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, albo odpowiednia
rada lub sejmik województwa, w odniesieniu do nieruchomości stanowią-
cych własność jednostek samorządu terytorialnego, mogą podjąć odpowied-
nio zarządzenie albo uchwałę o odstąpieniu od zbycia w drodze przetargu
nieruchomości:

1) przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe lub na realizację
urządzeń infrastruktury technicznej albo innych celów publicznych, je-
żeli cele te będą realizowane przez podmiot, dla którego są to cele
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statutowe i którego dochody przeznacza się w całości na działalność
statutową;

2) zabudowanych na podstawie zezwolenia na budowę lub których za-
budowa została zalegalizowana zgodnie z procedurami przewidzia-
nymi w odrębnych przepisach, jeżeli o nabycie nieruchomości ubiega
się osoba, która dzierżawi lub użytkuje nieruchomość na podstawie
umowy zawartej na co najmniej 10 lat.

3a. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio w odniesieniu do nieruchomo-
ści:

1) (uchylony)
2) w stosunku do których wygasło użytkowanie wieczyste na skutek

upływu okresu ustalonego w umowie lub decyzji administracyjnej, je-
żeli o nabycie nieruchomości ubiega się dotychczasowy użytkownik
wieczysty nieruchomości albo jego spadkobierca.

3b. Przepisu ust. 3 nie stosuje się, jeżeli o nabycie nieruchomości ubiega
się więcej niż jeden podmiot spełniający warunki określone w tym przepisie.

4. Zawarcie umów użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas oznaczony
dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony następuje w drodze przetargu.
Wojewoda albo odpowiednia rada lub sejmik mogą wyrazić zgodę na od-
stąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.

4a. Umowy użytkowania, najmu lub dzierżawy zawiera się w drodze
bezprzetargowej:

1) na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, jeżeli:
a) użytkownikiem, najemcą lub dzierżawcą nieruchomości jest orga-

nizacja pożytku publicznego,
b) użytkownikiem nieruchomości jest stowarzyszenie ogrodowe w ro-

zumieniu ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach
działkowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2176);

2) na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, ale nieprzekraczający czasu trwa-
nia umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, jeżeli użytkowni-
kiem, najemcą lub dzierżawcą nieruchomości jest 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, jeżeli oddanie w użyt-
kowanie, najem albo dzierżawę stanowi wniesienie wkładu własnego
podmiotu publicznego, a wybór partnera prywatnego nastąpił w trybie
przewidzianym w art. 4 ust. 1 lub 2 tej ustawy.

5. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospoda-
rowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa może odstąpić od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umów, o których mowa w ust. 3 i 4, w od-
niesieniu do nieruchomości, o których mowa w art. 57 ust. 1, oraz do nie-
ruchomości ujętych w ewidencji, o której mowa w art. 60 ust. 2 pkt 1, bez
konieczności odpowiednio zwolnienia z obowiązku lub wyrażenia zgody
przez wojewodę.

Art. 38. [Organizacja] 1. Przetarg ogłasza, organizuje i przeprowadza wła-
ściwy organ albo minister właściwy do spraw budownictwa, planowania
i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w odniesieniu do
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nieruchomości, o których mowa w art. 57 ust. 1, oraz do nieruchomości
ujętych w ewidencji, o której mowa w art. 60 ust. 2 pkt 1.

2. Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości nie wcze-
śniej niż po upływie terminów, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2
oraz ust. 4. W ogłoszeniu o przetargu podaje się informacje zamieszczone
w wykazie oraz czas, miejsce i warunki przetargu, a w razie ogłoszenia
kolejnego przetargu lub rokowań, również terminy przeprowadzenia po-
przednich przetargów. Ogłoszenie o przetargu wywiesza się w siedzibie
właściwego urzędu, a ponadto informację o ogłoszeniu przetargu podaje się
do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejsco-
wości, a także na stronach internetowych właściwego urzędu.

3. Przed ogłoszeniem o przetargu rozpatruje się wnioski osób uprawnio-
nych do nabycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej. W przypadku
pozytywnego rozpatrzenia wniosku, informacji o nieruchomości, której ten
wniosek dotyczy, nie zamieszcza się w ogłoszeniu o przetargu.

4. Właściwy organ albo minister właściwy do spraw budownictwa, pla-
nowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w odnie-
sieniu do nieruchomości, o których mowa w art. 57 ust. 1, oraz do nieru-
chomości ujętych w ewidencji, o której mowa w art. 60 ust. 2 pkt 1, może
odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie po-
dając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości, w spo-
sób określony w ust. 2. W informacji podaje się także przyczynę odwołania
przetargu.

Art. 39. [Kolejny przetarg] 1. Jeżeli pierwszy przetarg zakończył się wy-
nikiem negatywnym, w okresie nie krótszym niż 30 dni, ale nie dłuższym
niż 6 miesięcy, licząc od dnia jego zamknięcia, przeprowadza się drugi prze-
targ, w którym właściwy organ albo minister właściwy do spraw budownic-
twa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa,
w odniesieniu do nieruchomości, o których mowa w art. 57 ust. 1, oraz do
nieruchomości ujętych w ewidencji, o której mowa w art. 60 ust. 2 pkt 1,
może obniżyć cenę wywoławczą nieruchomości ustaloną przy ogłoszeniu
pierwszego przetargu, stosownie do art. 67 ust. 2 pkt 2.

2. Jeżeli drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, właściwy
organ albo minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zago-
spodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w odniesieniu do nieru-
chomości, o których mowa w art. 57 ust. 1, oraz do nieruchomości ujętych
w ewidencji, o której mowa w art. 60 ust. 2 pkt 1, w okresie nie krótszym
niż 30 dni, ale nie dłuższym niż 6 miesięcy, licząc od dnia jego zamknię-
cia, może zbyć nieruchomość w drodze rokowań albo organizować kolejne
przetargi. Przy ustalaniu warunków kolejnych przetargów stosuje się zasady
obowiązujące przy organizowaniu drugiego przetargu.

3. W przypadku zachowania terminów, o których mowa w ust. 1 i 2, wła-
ściwy organ nie ma obowiązku ponownego sporządzania wykazu nierucho-
mości przeznaczonych do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste.

Art. 40. [Formy przetargu] 1. Przetarg przeprowadza się w formie:
1) przetargu ustnego nieograniczonego;
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2) przetargu ustnego ograniczonego;
3) przetargu pisemnego nieograniczonego;
4) przetargu pisemnego ograniczonego.

2. Przetarg ustny ma na celu uzyskanie najwyższej ceny. Przetarg pisemny
ma na celu wybór najkorzystniejszej oferty.

2a. Przetarg ograniczony organizuje się, jeżeli warunki przetargowe mogą
być spełnione tylko przez ograniczoną liczbę osób.

3. O zastosowanej formie przetargu decyduje jego organizator.
4. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt

nie przystąpił do przetargu ustnego lub żaden z uczestników nie zaoferował
postąpienia ponad cenę wywoławczą albo jeżeli w przetargu pisemnym nie
wpłynęła ani jedna oferta lub żaden z uczestników nie zaoferował ceny
wyższej od wywoławczej, a także jeżeli komisja przetargowa stwierdziła, że
żadna oferta nie spełnia warunków przetargu.

5. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku
przetargu ustnego lub doręczenia zawiadomienia o wyniku przetargu pi-
semnego, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do
wojewody, jeżeli przetarg dotyczy nieruchomości Skarbu Państwa, albo do
organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli przetarg
dotyczy nieruchomości stanowiących własność tej jednostki. Jeżeli przetarg
dotyczy nieruchomości, o których mowa w art. 57 ust. 1, oraz nieruchomości
ujętych w ewidencji, o której mowa w art. 60 ust. 2 pkt 1, uczestnik przetargu
może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do mi-
nistra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

Art. 41. [Obowiązki po przetargu] 1. Organizator przetargu jest obowią-
zany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu
i terminie zawarcia umowy sprzedaży lub oddania w użytkowanie wie-
czyste nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia
przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia do-
ręczenia zawiadomienia.

2. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez
usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych
w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, organizator przetargu może
odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
W zawiadomieniu zamieszcza się informację o tym uprawnieniu.

Art. 42. [Upoważnienie] 1. Rada Ministrów określi, w drodze rozporzą-
dzenia, sposób i tryb przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomo-
ści stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność jednostek samo-
rządu terytorialnego oraz przeprowadzania rokowań po drugim przetargu,
uwzględniając konieczność zapewnienia jawności i jednolitości postępowa-
nia, równego dostępu do udziału w przetargu, uzyskania najkorzystniej-
szego wyniku przetargu.

25



1 GospNierU Art. 43

2. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, Rada Ministrów
ustali:

1) wysokość wadium oraz terminy i formy jego wnoszenia i zwrotu;
2) sposób, terminy i treść ogłoszenia przetargu;
3) tryb powoływania, skład i sposób działania komisji przetargowej oraz

organy właściwe do powołania tej komisji;
4) sposób sporządzania oraz treść protokołu z przeprowadzonego prze-

targu;
5) tryb postępowania w przypadku zaskarżenia przetargu;
6) tryb postępowania przy przeprowadzaniu poszczególnych rodzajów

przetargów oraz warunki organizowania przetargu ograniczonego;
7) tryb postępowania przy przeprowadzaniu rokowań po drugim prze-

targu.

Rozdział 5. Oddawanie w trwały zarząd

Art. 43. [Pojęcie] 1. Trwały zarząd jest formą prawną władania nierucho-
mością przez jednostkę organizacyjną.

2. Jednostka organizacyjna ma prawo, z zastrzeżeniem ust. 6, korzystania
z nieruchomości oddanej w trwały zarząd, a w szczególności do:

1) korzystania z nieruchomości w celu prowadzenia działalności należącej
do zakresu jej działania;

2) zabudowy, odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, remontu
lub rozbiórki obiektu budowlanego na nieruchomości, zgodnie z prze-
pisami prawa budowlanego, za zgodą organu nadzorującego;

3) oddania nieruchomości lub jej części w najem, dzierżawę albo użycze-
nie na czas nie dłuższy niż czas, na który został ustanowiony trwały
zarząd, z równoczesnym zawiadomieniem właściwego organu i organu
nadzorującego, jeżeli umowa jest zawierana na czas oznaczony do 3 lat,
albo za zgodą tych organów, jeżeli umowa jest zawierana na czas ozna-
czony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony, jednak na okres nie
dłuższy niż czas, na który został ustanowiony trwały zarząd; zgoda
jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na
czas oznaczony strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem
jest ta sama nieruchomość.

3. (uchylony)
4. Jednostka organizacyjna ma prawo wypowiedzenia, za zgodą organu

nadzorującego, każdej umowy najmu, dzierżawy i użyczenia nieruchomości
lub jej części, obciążających nieruchomość objętą trwałym zarządem, z za-
chowaniem trzymiesięcznego terminu wypowiedzenia.

4a. Zgoda, o której mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, a także w art. 47 ust. 1,
art. 48 ust. 1 i art. 60 ust. 2 pkt 12, nie jest wymagana w przypadku instytucji
wymienionych w art. 60 ust. 1 pkt 1 oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

5. Nieruchomości stanowiące przedmiot własności lub przedmiot użyt-
kowania wieczystego Skarbu Państwa oddaje się w trwały zarząd państwo-
wej jednostce organizacyjnej, a nieruchomości stanowiące przedmiot włas-
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ności lub przedmiot użytkowania wieczystego jednostki samorządu teryto-
rialnego – odpowiedniej samorządowej jednostce organizacyjnej, chyba że
odrębne przepisy stanowią inaczej.

6. Wojewoda albo odpowiednia rada lub sejmik mogą ustalić, odpowied-
nio w drodze zarządzenia lub uchwały, szczegółowe warunki korzystania
z nieruchomości przez jednostki organizacyjne.

Art. 44. [Termin] 1. Trwały zarząd ustanawia się na czas nieoznaczony lub
czas oznaczony.

2. Z wnioskiem o ustanowienie trwałego zarządu występuje jednostka
organizacyjna.

Art. 45. [Ustanowienie] 1. Trwały zarząd na rzecz jednostki organizacyjnej
ustanawia właściwy organ, w drodze decyzji, z zastrzeżeniem art. 60 ust. 3.

2. Decyzja o ustanowieniu trwałego zarządu powinna zawierać:
1) nazwę i siedzibę jednostki organizacyjnej, na rzecz której jest ustana-

wiany trwały zarząd;
2) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz według kata-

stru nieruchomości;
3) powierzchnię oraz opis nieruchomości;
4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;
5) cel, na jaki nieruchomość została oddana w trwały zarząd;
6) termin zagospodarowania nieruchomości;
7) cenę nieruchomości i opłatę z tytułu trwałego zarządu, jeżeli trwały

zarząd ustanawiany jest odpłatnie;
8) możliwość aktualizacji opłaty z tytułu trwałego zarządu, jeżeli trwały

zarząd ustanawiany jest odpłatnie;
9) czas, na który trwały zarząd został ustanowiony.

2a. W przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, w decy-
zji o ustanowieniu trwałego zarządu można nałożyć, w miarę potrzeby, na
jednostkę organizacyjną obowiązek odbudowy lub remontu położonych na
tej nieruchomości zabytkowych obiektów budowlanych, w terminie określo-
nym w decyzji.

3. Objęcie nieruchomości w trwały zarząd następuje na podstawie proto-
kołu zdawczo-odbiorczego.

Art. 46. [Wygaśnięcie] 1. Trwały zarząd wygasa z upływem okresu, na
który został ustanowiony, albo na skutek wydania decyzji właściwego or-
ganu o jego wygaśnięciu.

2. Właściwy organ może z urzędu wydać decyzję o wygaśnięciu trwałego
zarządu w odniesieniu do nieruchomości lub jej części w razie stwierdzenia,
że:

1) nieruchomość nie została zagospodarowana zgodnie z decyzją o usta-
nowieniu trwałego zarządu;

2) jednostka organizacyjna nie zawiadomiła właściwego organu o odda-
niu nieruchomości lub jej części w najem, dzierżawę albo o użyczeniu
lub nie uzyskała zgody, o której mowa w art. 43 ust. 2 pkt 3;
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3) nieruchomość jest wykorzystywana niezgodnie z jej przeznaczeniem
określonym w decyzji, o której mowa w art. 45;

4) sposób korzystania z nieruchomości pogarsza stan środowiska w stop-
niu zagrażającym życiu, zdrowiu lub mieniu;

5) przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym uległo zmianie,
która nie pozwala na dalsze wykorzystywanie nieruchomości lub jej
części w dotychczasowy sposób, a jednostka organizacyjna nie ma moż-
liwości zmiany sposobu wykorzystywania nieruchomości;

6) nieruchomość stała się zbędna na cel określony w decyzji o ustanowie-
niu trwałego zarządu.

3. Wygaśnięcie trwałego zarządu jest równoznaczne z wypowiedzeniem
umów najmu, dzierżawy lub użyczenia z zachowaniem trzymiesięcznego
okresu wypowiedzenia, jeżeli nieruchomość, w stosunku do której wygasł
trwały zarząd, była wynajęta, wydzierżawiona lub użyczona.

4. Decyzja o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego jednostkom
organizacyjnym:

1) resortu obrony narodowej – wymaga zgody wojewody, wydanej w po-
rozumieniu z ministrem właściwym do spraw obrony narodowej;

2) resortu spraw wewnętrznych – wymaga zgody wojewody, wydanej
w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych;

3) resortu sprawiedliwości – wymaga zgody wojewody, wydanej w poro-
zumieniu z ministrem właściwym do spraw sprawiedliwości;

4) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu – wy-
maga zgody wojewody, wydanej w porozumieniu odpowiednio z Sze-
fem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Szefem Agencji Wy-
wiadu;

5) Centralnego Biura Antykorupcyjnego – wymaga zgody wojewody, wy-
danej w porozumieniu z Szefem Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Art. 46a. [Decyzja o wygaśnięciu trwałego zarządu w odniesieniu do
nieruchomości lub jej części] Wojewoda lub minister właściwy do spraw
budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz miesz-
kalnictwa może z urzędu wydać decyzję o wygaśnięciu trwałego zarządu
w odniesieniu do nieruchomości lub jej części.

Art. 47. [Wygaśnięcie na wniosek] 1. Jednostka organizacyjna sprawująca
trwały zarząd może zgłosić właściwemu organowi wniosek o wydanie de-
cyzji o wygaśnięciu tego zarządu do całej nieruchomości lub jej części, jeżeli
stała się dla niej zbędna. Złożenie wniosku powinno być poprzedzone uzy-
skaniem zgody organu nadzorującego jednostkę organizacyjną.

2. Właściwy organ wydaje decyzję o wygaśnięciu trwałego zarządu, na
wniosek jednostki organizacyjnej, po uzyskaniu możliwości zagospodaro-
wania nieruchomości, w ciągu 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku, o któ-
rym mowa w ust. 1.

3. W sprawach, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisu art. 46
ust. 4.
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4. Wydanie nieruchomości następuje na podstawie protokołu zdawczo-
-odbiorczego.

Art. 48. [Przekazanie zarządu] 1. Właściwy organ może orzec, w drodze
decyzji, o przekazaniu trwałego zarządu między jednostkami organizacyj-
nymi na ich wniosek, złożony za zgodą organów nadzorujących te jednostki.

2. W decyzji, o której mowa w ust. 1, orzeka się o wygaśnięciu trwałego
zarządu, dotychczas sprawowanego przez jednostkę organizacyjną, i jego
ustanowieniu na rzecz jednostki organizacyjnej wnioskującej o przekazanie.
W sprawach tych stosuje się przepis art. 45 ust. 3.

3. Jeżeli przekazanie trwałego zarządu przez jednostkę organizacyjną na-
stępuje na rzecz jednostki wymienionej w art. 60 ust. 1, o ustanowieniu
i wygaśnięciu trwałego zarządu orzeka minister właściwy do spraw budow-
nictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnic-
twa w odniesieniu do nieruchomości oddanych w trwały zarząd jednostkom
wymienionym w art. 60 ust. 1.

Art. 49. [Likwidacja i przekształcenie zarządzającego] 1. Likwidacja jed-
nostki organizacyjnej sprawującej trwały zarząd nieruchomości powoduje,
z zastrzeżeniem ust. 2, jego wygaśnięcie.

2. Jeżeli likwidacja jednostki organizacyjnej następuje w wyniku prze-
kształceń organizacyjnych, właściwy organ albo minister właściwy do spraw
budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz miesz-
kalnictwa w odniesieniu do nieruchomości ujętych w ewidencji, o której
mowa w art. 60 ust. 2 pkt 1, orzeka o wygaśnięciu trwałego zarządu przy-
sługującego likwidowanej jednostce organizacyjnej albo o wygaśnięciu trwa-
łego zarządu przysługującego likwidowanej jednostce organizacyjnej z rów-
noczesnym ustanowieniem trwałego zarządu na rzecz jednostek organiza-
cyjnych utworzonych w wyniku tych przekształceń lub na rzecz jednostek
przejmujących zadania jednostki likwidowanej.

Art. 49a. [Odpowiednie stosowanie przepisów] Przepisy art. 43–49 stosuje
się odpowiednio w przypadku:

1) oddania w trwały zarząd udziału we współwłasności lub użytkowaniu
wieczystym nieruchomości jednej lub kilku jednostkom organizacyj-
nym;

2) oddania w trwały zarząd całej nieruchomości kilku jednostkom organi-
zacyjnym w częściach ułamkowych, z określeniem sposobu korzystania
z tej nieruchomości przez poszczególne jednostki organizacyjne.

Art. 50. [Odesłanie] Do trwałego zarządu w sprawach nieuregulowanych
w ustawie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego o użytko-
waniu.

Rozdział 6. Przekazywanie nieruchomości na cele szczególne

Art. 51. [Wyposażenie jednostek państwowych] 1. Państwowa osoba
prawna oraz państwowa jednostka organizacyjna, z dniem ich utworzenia,
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są wyposażane w nieruchomości niezbędne do ich działalności odpowied-
nio przez ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zago-
spodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, organ założycielski lub
przez organ nadzorujący.

2. Wyposażenie polega na przeniesieniu na rzecz państwowej osoby praw-
nej własności nieruchomości albo oddaniu jej nieruchomości gruntowej
w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, w tym użytkowanie nieodpłatne,
użyczenie lub na oddaniu państwowej jednostce organizacyjnej nierucho-
mości w trwały zarząd.

3. Na wyposażenie, o którym mowa w ust. 1, przeznacza się nierucho-
mości z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa.

4. Przy wyposażaniu państwowych osób prawnych przeniesienie włas-
ności nieruchomości następuje nieodpłatnie oraz nie pobiera się pierwszej
opłaty z tytułu użytkowania wieczystego.

Art. 51a. [Doposażenie w nieruchomości Skarbu Państwa] Minister wła-
ściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzen-
nego oraz mieszkalnictwa może doposażyć państwową osobę prawną oraz
państwową jednostkę organizacyjną w nieruchomości Skarbu Państwa. Prze-
pis art. 51 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Art. 52. [Wskazanie nieruchomości] 1. Na wniosek ministra właściwego do
spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz
mieszkalnictwa, organu założycielskiego lub organu nadzorującego starosta,
wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej lub dyrektor oddziału
Agencji Mienia Wojskowego, wskazuje nieruchomości, które mogą być prze-
znaczone na wyposażenie lub doposażenie państwowej osoby prawnej lub
państwowej jednostki organizacyjnej.

2. Starosta wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej lub dy-
rektor oddziału Agencji Mienia Wojskowego, przekazują wraz z dokumen-
tacją nieruchomości należące do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, nie-
zbędne dla potrzeb, o których mowa w ust. 1, ministrowi właściwemu do
spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz
mieszkalnictwa, na jego wniosek, w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia
wniosku.

Art. 53. [Ustanowienie wyposażenia] 1. Minister właściwy do spraw bu-
downictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkal-
nictwa lub organ założycielski w akcie o utworzeniu państwowej osoby
prawnej rozstrzyga o wyposażeniu tej osoby w nieruchomości, o których
mowa w art. 52, oraz art. 24a ustawy z dnia 19 października 1991 r. o go-
spodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

2. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodaro-
wania przestrzennego oraz mieszkalnictwa lub organ założycielski, wyko-
nując ustalenia zawarte w akcie o utworzeniu państwowej osoby prawnej,
przenosi na państwową osobę prawną własność nieruchomości lub oddaje
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tej osobie nieruchomości gruntowe w użytkowanie wieczyste, użytkowanie,
użyczenie w drodze umowy zawartej w formie aktu notarialnego.

Art. 54. [Rozwinięcie] 1. Organ nadzorujący w akcie o utworzeniu pań-
stwowej jednostki organizacyjnej wyposaża tę jednostkę w nieruchomości,
o których mowa w art. 52.

2. Starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, wyko-
nując ustalenia zawarte w akcie o utworzeniu państwowej jednostki orga-
nizacyjnej, oddaje tej jednostce nieruchomości w trwały zarząd w drodze
decyzji.

Art. 55. [Podział jednostek] W razie gdy państwowe osoby prawne albo
państwowe jednostki organizacyjne są tworzone w wyniku podziału istnie-
jących osób prawnych lub jednostek organizacyjnych, nie stosuje się przepi-
sów art. 52, jeżeli wyposażenie dotyczy nieruchomości, do których prawa
przysługiwały osobom lub jednostkom ulegającym podziałowi.

Art. 55a. [Nieodpłatne przejęcie na rzecz Skarbu Państwa prawa do nieru-
chomości] 1. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zago-
spodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, może nieodpłatnie prze-
jąć na rzecz Skarbu Państwa prawa do nieruchomości państwowej osoby
prawnej, która nie jest spółką, za jej zgodą, i przekazać je na rzecz innej
państwowej osoby prawnej, która nie jest spółką, lub na potrzeby jednostek,
o których mowa w art. 60 ust. 1. Przepis art. 51 ust. 2 stosuje się odpowied-
nio.

2. Przed przejęciem praw do nieruchomości, o którym mowa w ust. 1,
minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz mieszkalnictwa występuje o opinię organu nadzorują-
cego państwową osobę prawną.

3. W przypadku przekazania praw do nieruchomości na rzecz państwo-
wej osoby prawnej, o którym mowa w ust. 1, osoba ta odpowiada solidar-
nie z państwową osobą prawną, której prawa zostały odjęte, za zobowiąza-
nia powstałe do dnia przekazania, do wysokości wartości tej nieruchomości
ustalonej według stanu z chwili przekazania, a według cen z chwili zapłaty.
W przypadku niewypłacalności państwowej osoby prawnej, której prawa zo-
stały odjęte, powstałej wskutek przekazania praw do nieruchomości, a egze-
kucja z majątku tej państwowej osoby prawnej okaże się bezskuteczna, Skarb
Państwa odpowiada na zasadach określonych w art. 40 Kodeksu cywilnego.

4. Przekazanie może nastąpić na wniosek zainteresowanej państwowej
osoby prawnej lub z urzędu.

Art. 56. [Tworzenie jednostek samorządowych] Przy tworzeniu lub powo-
ływaniu samorządowych osób prawnych lub samorządowych jednostek or-
ganizacyjnych stosuje się odpowiednio przepisy art. 51 i art. 53–55, z tym że
na wyposażenie tych osób lub jednostek organ wykonawczy gminy, powiatu
lub województwa przeznacza nieruchomości odpowiednio z gminnego, po-
wiatowego lub wojewódzkiego zasobu nieruchomości.
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