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Akty prawne

d.p.r.r. – dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia
6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej (tekst
jedn.: Dz. U. z 1945 r. Nr 3, poz. 13 z późn. zm.)

d.w.u.g. – dekret z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytko‐
waniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (Dz. U. Nr 50,
poz. 279 z późn. zm.)

k.c. – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst
jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.)

Konstytucja RP – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia
1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.)

k.p.a. – ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23
z późn. zm.)

k.p.c. – ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania
cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1822 z późn. zm.)

k.p.w. – ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania
w sprawach o wykroczenia (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r.
poz. 1713 z późn. zm.)

k.r.o. – ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opie‐
kuńczy (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 2082 z późn. zm.)

k.s.h. – ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlo‐
wych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1578 z późn. zm.)

nowelizacja z dnia
7 stycznia 2000 r.

– ustawa z dnia 7 stycznia 2000 r. o zmianie ustawy o gospo‐
darce nieruchomościami oraz innych ustaw (Dz. U. Nr 6,
poz. 70 z późn. zm.) – akt nieobowiązujący

nowelizacja z dnia
28 listopada 2003 r.

– ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o gos‐
podarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych in‐
nych ustaw (Dz. U. z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 z późn. zm.) –
akt nieobowiązujący
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nowelizacja z dnia
24 sierpnia 2007 r.

– ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o gospo‐
darce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr 173, poz. 1218) – akt nieobowiązujący

nowelizacja z dnia
26 czerwca 2009 r.

– ustawa z dnia 26 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o księgach
wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
Nr 131, poz. 1075)

nowelizacja z dnia
5 listopada 2009 r.

– ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy o gospo‐
darce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr 206, poz. 1590)

nowelizacja z dnia
24 września 2010 r.

– ustawa z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o gos‐
podarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 200, poz. 1323)

nowelizacja z dnia
28 lipca 2011 r.

– ustawa z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarce
nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
Nr 187, poz. 1110)

nowelizacja z dnia
18 sierpnia 2011 r.

– ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie
przyrody oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 224,
poz. 1337)

nowelizacja z dnia
12 października
2012 r.

– ustawa z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy
o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1256) – akt nieobo‐
wiązujący

nowelizacja z dnia
13 czerwca 2013 r.

– ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulują‐
cych wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. poz. 829)

nowelizacja z dnia
27 września 2013 r.

– ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo
geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
poz. 1238 z późn. zm.)

nowelizacja z dnia
29 sierpnia 2014 r.

– ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energe‐
tycznej budynków (Dz. U. poz. 1200 z późn. zm.)

nowelizacja z dnia
15 maja 2015 r.

– ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. poz. 985)

nowelizacja z dnia
12 czerwca 2015 r.

– ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o gospo‐
darce nieruchomościami (Dz. U. poz. 1180)

nowelizacja z dnia
25 czerwca 2015 r.

– ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o gospo‐
darce nieruchomościami oraz ustawy – Kodeks rodzinny
i opiekuńczy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1271)

nowelizacja z dnia
7 lipca 2016 r.

– ustawa z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o działach
administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
poz. 1250)

nowelizacja z dnia
5 września 2016 r.

– ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz
identyfikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1579)
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nowelizacja z dnia
16 grudnia 2016 r.

– ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające
ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym
(Dz. U. poz. 2260)

o.p. – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa
(tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.)

p.g.g. – ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i gór‐
nicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1131 z późn. zm.)

p.g.k. – ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i karto‐
graficzne (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 z późn. zm.)

p.p.s.a. – ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu
przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r.
poz. 718 z późn. zm.)

pr. bud. – ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn.:
Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.)

pr. bud. z 1974 r. – ustawa z dnia 24 października 1974 r. – Prawo budowlane
(Dz. U. Nr 38, poz. 229 z późn. zm.) – akt nieobowiązujący

pr. en. – ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tekst
jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)

pr. lot. – ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (tekst jedn.:
Dz. U. z 2016 r. poz. 605 z późn. zm.)

pr. pocz. – ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tekst
jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1113 i poz. 1250)

pr. tel. – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne
(tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1489 z późn. zm.)

pr. wod. – ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jedn.:
Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.)

p.s.w. – ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyż‐
szym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.)

p.w.u.r.a. – ustawa z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowa‐
dzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U.
Nr 133, poz. 872 z późn. zm.)

p.w.u.s.t. – ustawa z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające
ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracowni‐
kach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.)

r.e.g.b. – rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budow‐
nictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów
i budynków (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1034
z późn. zm.)

r.n.u.z. – rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 marca 2014 r. w sprawie nadawania uprawnień zawodo‐
wych w zakresie szacowania nieruchomości (Dz. U. poz. 328)
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r.o.p.k. – rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 marca 2014 r. w sprawie opłaty za postępowanie kwalifi‐
kacyjne oraz wysokości wynagrodzenia członków Państwo‐
wej Komisji Kwalifikacyjnej (Dz. U. poz. 329)

r.o.r.n. – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r.
w sprawie określenia rodzajów nieruchomości uznawanych
za niezbędne na cele obronności i bezpieczeństwa państwa
(tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1087)

r.o.u.o.c. – rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2013 r.
w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialno‐
ści cywilnej przedsiębiorcy prowadzącego działalność w za‐
kresie czynności rzeczoznawstwa majątkowego (Dz. U.
poz. 1620)

r.p.t.n. – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r.
w sprawie powszechnej taksacji nieruchomości (Dz. U.
Nr 131, poz. 1092)

r.p.t.o.z. – rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
10 lutego 2014 r. w sprawie postępowania z tytułu odpowie‐
dzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych (Dz. U.
poz. 266)

r.p.w.d.u. – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lutego 1998 r.
w sprawie przepisów wykonawczych dotyczących uwła‐
szczenia osób prawnych nieruchomościami będącymi do‐
tychczas w ich zarządzie lub użytkowaniu (Dz. U. Nr 23,
poz. 120 z późn. zm.)

r.s.d.p.n. – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieru‐
chomości (Dz. U. Nr 268, poz. 2663)

r.s.p.n. – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 maja 2005 r. w spra‐
wie scalania i podziału nieruchomości (Dz. U. Nr 86,
poz. 736)

r.s.t.p.p. – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz
rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn.: Dz. U.
z 2014 r. poz. 1490)

r.w.n.s.o. – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r.
w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu
szacunkowego (Dz. U. Nr 207, poz. 2109 z późn. zm.)

r.w.t.d.p. – rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowa‐
nie (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 124)
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r.z.p.k.w. – rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lutego
2016 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczys‐
tych w systemie teleinformatycznym (Dz. U. poz. 312)

r.z.p.m.p. – rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia
2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejsco‐
wego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U.
Nr 164, poz. 1587)

u.a.m.w. – ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego
(tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 614 z późn. zm.)

u.c. – ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu
zmarłych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2126 z późn. zm.)

u.d.a.r. – ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji
rządowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 543 z późn. zm.)

u.d.l. – ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.)

u.d.p. – ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst
jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)

u.g.g. – ustawa z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami
i wywłaszczaniu nieruchomości (tekst jedn.: Dz. U. z 1991 r.
Nr 30, poz. 127 z późn. zm.) – akt nieobowiązujący

u.g.k. – ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej
(tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 573 z późn. zm.)

u.g.n. – ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho‐
mościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 i poz. 2260)

u.g.n.r. – ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jedn.:
Dz. U. z 2016 r. poz. 1491 z późn. zm.)

u.g.t.m.o. – ustawa z dnia 14 lipca 1961 r. o gospodarce terenami w mias‐
tach i osiedlach (tekst jedn.: Dz. U. z 1969 r. Nr 22, poz. 159
z późn. zm.) – akt nieobowiązujący

u.i.t.r. – ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie
terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego
w Świnoujściu (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1731)

u.j.b.r. – ustawa z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-roz‐
wojowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 159, poz. 993 z późn. zm.) –
akt nieobowiązujący

u.k.p. – ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywa‐
tyzacji (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 981 i poz. 1174)

u.k.u.r. – ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju
rolnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 2052)

u.k.w.h. – ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece
(tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 790 z późn. zm.)
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u.l. – ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U.
z 2015 r. poz. 2100 z późn. zm.)

u.l.z.b.h. – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i ban‐
kach hipotecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1771)

u.o.g.r.l. – ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych
i leśnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 909 z późn. zm.)

u.o.m.a.m. – ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rze‐
czypospolitej Polskiej i administracji morskiej (tekst jedn.:
Dz. U. z 2016 r. poz. 2145 z późn. zm.)

u.o.p. – ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst
jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 2134)

u.o.p.d.k. – ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i pro‐
wadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn.: Dz. U.
z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)

u.o.p.l. – ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywil‐
nego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1610 z późn. zm.)

u.o.r. – ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U.
poz. 1777 z późn. zm.)

u.o.t.h. – ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hit‐
lerowskich obozów zagłady (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r.
poz. 2120)

u.o.z. – ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1446
z późn. zm.)

u.p.e.a. – ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyj‐
nym w administracji (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 599
z późn. zm.)

u.p.f.t. – ustawa z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego
turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO
2012 (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 26, poz. 133 z późn. zm.)

u.p.o.l. – ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lo‐
kalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 716 z późn. zm.)

u.p.p.p. – ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publicz‐
no-prywatnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 696
z późn. zm.)

u.p.p.u.w. – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użyt‐
kowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
(tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 83)

u.p.r.i.e. – ustawa z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji
inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz in‐
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westycji towarzyszących (Dz. U. Nr 135, poz. 789
z późn. zm.)

u.p.r.s.p. – ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji
strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1812)

u.p.t.u. – ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.)

u.p.t.z. – ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie
zbiorowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1867
z późn. zm.)

u.p.z.p. – ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda‐
rowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 778
z późn. zm.)

u.r.o.d. – ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach
działkowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40 z późn. zm.)

u.r.p.r. – ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekom‐
pensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obec‐
nymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn: Dz. U.
z 2016 r. poz. 2042)

u.s.g. – ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i poz. 1579)

u.s.m. – ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszka‐
niowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1222, z 2015 r.
poz. 201)

u.s.o. – ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst
jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1943)

u.s.p. – ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 814 i poz. 1579)

u.s.p.k.k. – ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Koś‐
cioła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn.:
Dz. U. z 2013 r. poz. 1169 z późn. zm.)

u.s.s.e. – ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach
ekonomicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 282
z późn. zm.)

ustawa o NSA – ustawa z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Admini‐
stracyjnym (Dz. U. Nr 74, poz. 368 z późn. zm.) – akt nie‐
obowiązujący

ustawa z dnia
29 września 1990 r.

– ustawa z dnia 29 września 1990 r. o zmianie ustawy o gos‐
podarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz. U.
Nr 79, poz. 464 z późn. zm.) – akt nieobowiązujący

u.s.w. – ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1392 i poz. 1890)
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u.s.w.g. – ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów
(tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 700, z 2015 r. poz. 349)

u.s.wyż. – ustawa z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. Nr 65, poz. 385 z późn. zm.) – akt nieobowiązujący

u.s.z.i. – ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przy‐
gotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli prze‐
ciwpowodziowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 966
z późn. zm.)

u.s.z.i.d. – ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg pub‐
licznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 z 2016 r.
poz. 1250)

u.ś.u. – ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na tery‐
torium Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r.
poz. 893 z późn. zm.)

u.t.k. – ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
(tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1727 z późn. zm.)

u.u.k.z. – – ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkow‐
skich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65)

u.w.l. – ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst
jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1892)

u.w.r.u. – ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług
i sieci telekomunikacyjnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r.
poz. 1537 i poz. 1902)

u.z.o.d.s. – ustawa z dnia 20 stycznia 1990 r. o zmianach w organizacji
i działalności spółdzielczości (Dz. U. Nr 6, poz. 36
z późn. zm.)

u.z.o.z. – ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdro‐
wotnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89
z późn. zm.) – akt nieobowiązujący

u.z.p. – ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu prze‐
strzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139
z późn. zm.) – akt nieobowiązujący

u.z.t.w.n. – ustawa z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywła‐
szczania nieruchomości (tekst jedn.: Dz. U. z 1974 r. Nr 10,
poz. 64 z późn. zm.) – akt nieobowiązujący

u.z.w.u. – ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania
uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (tekst jedn.:
Dz. U. z 2016 r. poz. 154 i poz. 888)
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u.z.z.w. – ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn.:
Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.)

u.ż.ś. – ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej
(tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1458 z późn. zm.)

Publikatory i czasopisma

Apel.-W-wa – Apelacja. Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Warszawie
Biul. SN – Biuletyn Informacyjny Sądu Najwyższego
CBOSA – Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych
Dz. Urz. MB – Dziennik Urzędowy Ministra Budownictwa
Dz. Urz. MI – Dziennik Urzędowy Ministra Infrastruktury
Dz. Urz. Woj. Dolno.– Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
Dz. Urz. Woj. Lubel. – Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego
Dz. Urz. Woj.
Mazow.

– Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Dz. Urz. Woj. Wielk. – Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
GSP – Gdańskie Studia Prawnicze
KPP – Kwartalnik Prawa Prywatnego
M. Praw. – Monitor Prawniczy
NZS – Nowe Zeszyty Samorządowe
ONSA – Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego
ONSA WSA – Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i woje‐

wódzkich sądów administracyjnych
OSA – Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
OSAG – Orzecznictwo Sądów Administracyjnych w Sprawach Go‐

spodarczych
OSNAPiUS – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Administracyjna,

Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
OSNC – Orzeczenia Sądu Najwyższego (Izba Cywilna)
OSNCP – Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izby Cywilnej, Pracy

i Ubezpieczeń Społecznych
OSNC-ZD – Orzeczenia Sądu Najwyższego (Izba Cywilna). Zbiór dodat‐

kowy
OSNKW – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Karna i Wojskowa
OSNP – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń

Społecznych i Spraw Publicznych
OSNPG – Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Wydawnictwo Prokura‐

tury Generalnej
OSP – Orzecznictwo Sądów Polskich
OwSS – Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych
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OTK – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
OTK-A – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Zbiór urzędowy

(seria A)
PiP – Państwo i Prawo
PPP – Przegląd Prawa Publicznego
Prok. i Pr.-dod. – Prokuratura i Prawo – dodatek
Prok. i Pr.-wkł. – Prokuratura i Prawo – wkładka
PS – Przegląd Sądowy
Sam. Teryt. – Samorząd Terytorialny
ZNSA – Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego

Inne

ETPC – Europejski Trybunał Praw Człowieka
ETS – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
SA – sąd apelacyjny
SIWZ – specyfikacja istotnych warunków zamówienia
SKO – samorządowe kolegium odwoławcze
SN – Sąd Najwyższy
SO – sąd okręgowy
TK – Trybunał Konstytucyjny
WSA – wojewódzki sąd administracyjny
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SŁOWO WSTĘPNE

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami zastąpiła obowiązu‐
jącą wcześniej ustawę z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu
nieruchomości, jednak jej zakres regulacji jest znacznie szerszy, gdyż oprócz zasad gos‐
podarowania nieruchomościami Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego
reguluje ona także wykonywanie, ograniczanie i pozbawianie praw do nieruchomości,
wycenę nieruchomości i działalność zawodową rzeczoznawców majątkowych. Do końca
2013 r. regulowała szerzej działalność zawodową w dziedzinie gospodarowania nieru‐
chomościami, obejmując swoimi regulacjami także pośredników w obrocie nierucho‐
mościami i zarządców nieruchomości. Dodatkowo jej przepisy przejściowe, które do‐
tyczą m.in. uwłaszczenia, porządkują różne starsze stany prawne nieruchomości.

Od czasu wejścia w życie, tj. od dnia 1 stycznia 1998 r., ukazało się kilka tekstów jedno‐
litych tej ustawy. Ustawa o gospodarce nieruchomościami była bowiem wielokrotnie
zmieniana, przy czym liczne zmiany, często drobne, wprowadzane były innymi usta‐
wami niż ustawy zmieniające samą ustawę o gospodarce nieruchomościami – przy okazji
wprowadzania bądź zmian innych ustaw. Stało się to już tak popularną praktyką, że
prawie nie ma kwartału, w którym by nie dokonano co najmniej jednej, a najczęściej
kilku zmian przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. Najszerszych zmian
dokonano obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r. ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r.
o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. poz. 829), po
których ukazał się w Dzienniku Ustaw z dnia 23 kwietnia 2014 r. (poz. 518) kolejny tekst
jednolity ustawy o gospodarce nieruchomościami. Później jednak wprowadzano kolej‐
ne, szersze lub węższe zmiany i ogłoszono kolejny tekst jednolity (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1774), po czym można było obserwować wiele następnych zmian, ujętych w tekście
jednolitym ogłoszonym w Dzienniku Ustaw z dnia 23 grudnia 2016 r. (poz. 2147), jednak
już 1 stycznia 2017 r. weszły w życie kolejne, obszerne zmiany omawianej ustawy (opu‐
blikowane w Dz. U. z dnia 30 grudnia 2016 r. poz. 2260).

Wszystkie zmiany uchwalone do końca 2016 r., a także wydane do tego czasu odpo‐
wiednie wyroki Trybunału Konstytucyjnego, zostały uwzględnione w niniejszym opra‐
cowaniu.
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Słowo wstępne

Omawiając przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami niejednokrotnie komen‐
tuje się w niniejszej publikacji także różne przepisy innych ustaw mające związek z prze‐
pisami ustawy o gospodarce nieruchomościami lub dotyczące zbliżonych zagadnień.

Komentarz adresowany jest do prawników (sędziów, notariuszy, adwokatów, radców
prawnych, pracowników administracji rządowej i samorządowej) oraz do przedstawi‐
cieli zawodów związanych z nieruchomościami (rzeczoznawców majątkowych, pośred‐
ników w obrocie nieruchomościami, zarządców nieruchomości, geodetów), ale także do
osób, które z innych powodów zajmują się zarządzaniem i gospodarowaniem nieru‐
chomościami lub stykają się z tymi dziedzinami.

Autorka ma nadzieję, że publikacja okaże się przydatna w codziennej pracy osób, do
których została skierowana.
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USTAWA
z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami

(tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 2147; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 2260)





DZIAŁ I

Przepisy ogólne

Art. 1.  [Zakres regulacji]

1. Ustawa określa zasady:
1) gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa

oraz własność jednostek samorządu terytorialnego;
2) podziału nieruchomości;
3) scalania i podziału nieruchomości;
4) pierwokupu nieruchomości;
5) wywłaszczania nieruchomości i zwrotu wywłaszczonych nieruchomości;
6) udziału w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej;
7) wyceny nieruchomości;
8) działalności zawodowej, której przedmiotem jest gospodarowanie nierucho‐

mościami.
2. Przepisów ustawy nie stosuje się do nieruchomości służących wykonywaniu zadań
placówek zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu przepisów o służbie
zagranicznej, z zastrzeżeniem art. 60b ust. 1 i art. 61 ust. 3a.

* Ustęp 2 zmieniony został z dniem 1 stycznia 2017 r. przez art. 19 pkt 1 ustawy
z dnia 16 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach za-
rządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. 2260) w ten sposób, że do treści
przepisu w brzmieniu wcześniej obowiązującym dodano „z zastrzeżeniem
art. 60b ust. 1 i art. 61 ust. 3a”.

1. Przepis art. 1 określa przedmiotowy zakres stosowania ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 i poz. 2260).
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Art. 1 Dział I. Przepisy ogólne

Należy zauważyć, że choć w tytule ustawy użyto określenia „gospodarka nieruchomoś‐
ciami”, to zwrot ten rzadko pojawia się w tekście ustawy (obecnie w art. 2, 3, 4, 223
a wcześniej także w uchylonym art. 232), i to tylko w znaczeniu ogólnym. Termin „gos‐
podarka” pojmowany jest tu w znaczeniu ogólnym, jako całość procesów wymiany dóbr
i usług. Gospodarka jest więc przedmiotem zainteresowania przede wszystkim nauk
ekonomicznych. Gospodarkę nieruchomościami można zatem traktować jako tę część
gospodarki, która dotyczy nieruchomości i bez wątpienia tytuł ustawy nawiązuje do
takiego rozumienia gospodarki nieruchomościami. Takie ujęcie jest jednak szersze niż
zakres, którego dotyczą regulacje komentowanej ustawy. Każdy, kto zajmuje się gospo‐
darką nieruchomościami, musi więc brać pod uwagę zarówno względy ekonomiczne,
jak i przepisy dotyczące nieruchomości, lecz nie tylko przepisy omawianej ustawy, ale
także przepisy innych ustaw dotyczących nieruchomości.

W ustawie o gospodarce nieruchomościami częściej używa się natomiast terminu „gos‐
podarowanie nieruchomościami”, który jest stosowany w odniesieniu do nieruchomości
stanowiących własność Skarbu Państwa i własność jednostek samorządu terytorialnego.
Znaczenie tego terminu określone zostało w przepisach art. 23 i n. u.g.n.

Zakres przedmiotowy stosowania ustawy o gospodarce nieruchomościami określony
został w art. 1 dwojako – przez wskazanie, do jakich (czyich) nieruchomości ustawa ma
zastosowanie, oraz przez wskazanie problematyki, do której odnoszą się normy mate‐
rialne i procesowe zawarte w ustawie.

Ustawa ma więc zastosowanie do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Pań‐
stwa i własność jednostek samorządu terytorialnego oraz do problematyki wymienionej
w art. 1 ust. 1. Z tym jednak zastrzeżeniem, że tak wyznaczony zakres stosowania ustawy
został w art. 2 u.g.n. ograniczony poprzez wskazanie pierwszeństwa stosowania wymie‐
nionych w tym przepisie ustaw, a kolejne ograniczenia znajdują się w dalszych przepi‐
sach ustawy o gospodarce nieruchomościami, które wskazują, do jakiego rodzaju czyn‐
ności lub gruntów ustawa ma zastosowanie lub do jakiego rodzaju czynności bądź grun‐
tów zastosowania nie ma.

Należy też brać pod uwagę, że czynności, do których ustawa ma zastosowanie, powodują,
iż odnosi się ona nie tylko do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa
i jednostek samorządu terytorialnego. Przykładowo przepisy dotyczące podziału nieru‐
chomości stosuje się także do nieruchomości stanowiących własność innych osób, po‐
dobnie jak regulacje dotyczące scalania i podziałów nieruchomości. Przepisy dotyczące
wywłaszczania nieruchomości i zwrotu wywłaszczonych nieruchomości dotyczą wy‐
właszczania nieruchomości, które nie stanowią własności Skarbu Państwa ani własności
jednostek samorządu terytorialnego. Udział w kosztach budowy urządzeń infrastruktu‐
ry technicznej dotyczy właścicieli i użytkowników nieruchomości innych niż Skarb
Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego. Przepisy dotyczące działalności za‐
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wodowej, której przedmiotem jest gospodarowanie nieruchomościami, wiążą osoby
zajmujące się taką działalnością bez względu na to, czyją nieruchomością się zajmują.

2. Już w samym art. 1 u.g.n. w ust. 2 dokonano jednak pewnego ograniczenia stosowania
ustawy w porównaniu z zakresem sprecyzowanym w art. 1 ust. 1 u.g.n. Zgodnie z jego
treścią przepisów ustawy nie stosuje się do nieruchomości służących wykonywaniu za‐
dań placówek zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu przepisów o służ‐
bie zagranicznej.

Nowelizacją z dnia 16 grudnia 2016 r. wprowadzono dodatkowo zastrzeżenie, z którego
wynika, że niestosowanie ustawy o gospodarce nieruchomościami do nieruchomości
służących wykonywaniu zadań placówek zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ro‐
zumieniu przepisów o służbie zagranicznej podlega ograniczeniom – zgodnie z art. 60b
ust. 1 oraz art. 61 ust. 3a u.g.n. W ujętym w tej samej nowelizacji przepisie art. 60b ust. 1
u.g.n. mowa jest o tym, że minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i za‐
gospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa prowadzi ewidencję nierucho‐
mości Skarbu Państwa, w tym wszystkich nieruchomości Skarbu Państwa znajdujących
się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz nieruchomości na terytorium Rze‐
czypospolitej Polskiej przeznaczonych na potrzeby przedstawicielstw dyplomatycznych
lub konsularnych państw obcych oraz innych przedstawicielstw i instytucji zrównanych
z nimi w zakresie przywilejów i immunitetów na podstawie ustaw, umów międzynaro‐
dowych lub powszechnie obowiązujących zwyczajów międzynarodowych. Należy zatem
rozumieć, że niepodlegające innym przepisom ustawy o gospodarce nieruchomościami
nieruchomości służące wykonywaniu zadań placówek zagranicznych Rzeczypospolitej
Polskiej w rozumieniu przepisów o służbie zagranicznej ujmowane są jednak w ewi‐
dencji, o której mowa w art. 60b ust. 1 u.g.n., a która prowadzona ma być zgodnie z in‐
nymi przepisami komentowanej ustawy dotyczącymi tej ewidencji. Nastąpi to jednak
dopiero od dnia 1 stycznia 2018 r., gdyż z tą datą wchodzi w życie art. 60b u.g.n. Do tego
czasu zawarte w art. 1 ust. 2 u.g.n. przywołanie art. 60b ust. 1 u.g.n. nie ma zastosowania,
gdyż przepis taki nie istnieje.

Z kolei według dodanego tą samą nowelizacją art. 61 ust. 3a u.g.n. uprawnienia przy‐
sługujące Skarbowi Państwa w odniesieniu do nieruchomości znajdujących się poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wykonuje minister właściwy do spraw zagranicz‐
nych, chyba że z odrębnych przepisów lub czynności prawnych wynika właściwość in‐
nego organu, jednostki organizacyjnej Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej.
Tego typu konstrukcja prawna budzi pewne wątpliwości z tego względu, że skoro nie‐
ruchomości te nie podlegają przepisom komentowanej ustawy, to po co w tej ustawie
umieszczać przepis dotyczący wykonywania uprawnień Skarbu Państwa w stosunku do
tych nieruchomości. Przepis taki należałoby ewentualnie umieścić w innej – właściwej
ustawie, chyba że celem umieszczenia tego przepisu w u.g.n. miało być poddanie wy‐
konywania uprawnień Skarbu Państwa wobec tych nieruchomości przez ministra wła‐
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Ewa Bończak-Kucharczyk − specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących mieszkalnictwa, 
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z tego zakresu, zarówno książkowych, jak i prasowych. Brała bezpośredni udział w pracach le-
gislacyjnych nad wieloma ustawami (m.in. w latach 1998–2001, gdy była wiceprezesem Urzędu 
Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, uczestniczyła w pracach nad zmianami ustawy o gospodar-
ce nieruchomościami). Zajmowała się działalnością doradczą w kraju i za granicą, m.in. w za-
kresie rozwoju i gospodarki nieruchomościami. Doradzała władzom dużych miast i prowadzi-
ła programy fi nansowane przez międzynarodowe instytucje pomocowe. Wykładała w Wyższej 
Szkole Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie. Współpracowała z Uniwersytetem 
Warszawskim, gdzie prowadziła zajęcia z planowania regionalnego oraz wykłady z gospodarki 
nieruchomościami. Zajmowała się też funkcjonowaniem samorządu terytorialnego i przedsię-
biorstw komunalnych. Jest członkiem Państwowej Rady Gospodarki Przestrzennej.

W komentarzu zaprezentowano zagadnienia dotyczące gospodarowania nieruchomościami 
wchodzącymi w skład publicznych zasobów nieruchomości. Przedstawiono procedury związa-
ne z ich obrotem i gospodarowaniem. Kompleksowo omówiono kwestie związane z wywłaszcza-
niem, ograniczaniem praw do nieruchomości, wyceną, scaleniem i podziałem nieruchomości, 
co powoduje, że dotyczące ich konkluzje będą pomocne w rozwiązywaniu wielu praktycznych 
problemów. Przeanalizowano również niektóre zagadnienia związane z własnością lokali uregu-
lowane w ustawie o własności lokali oraz kwestie dotyczące przekształcenia prawa użytkowania 
wieczystego w prawo własności.

W czwartym wydaniu publikacji szerzej odniesiono się do problematyki tzw. gruntów warszaw-
skich w związku ze zmianami wynikającymi m.in. z ustawy z 25.06.2015 r. o zmianie ustawy 
o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2016 r. 
poz. 1271), tzw. małej ustawy warszawskiej. Ze względu na obszerność zmian przepisów dokona-
nych ustawami z 16.12.2016 r., dotyczących gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa 
oraz gospodarowania nieruchomościami przez jednostki organizacyjne Skarbu Państwa (a tak-
że przez jednostki samorządu terytorialnego) szeroko omówiono ich znaczenie i skutki, starając 
się jednocześnie wskazywać niejasności i mankamenty nowych przepisów. Przedstawiono także 
znaczenie uregulowań, wchodzących w życie 1.01.2018 r., bez których omówienia sens zmian 
obowiązujących od 1.01.2017 r. nie byłby do końca jasny.

Książka przeznaczona jest dla prawników, sędziów, notariuszy, adwokatów, radców prawnych, 
prokuratorów, pracowników administracji rządowej i samorządowej oraz dla przedstawicieli za-
wodów związanych z nieruchomościami (rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie 
nieruchomościami, zarządców nieruchomości, geodetów).
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