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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

 
Analiza przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990)  

i innych ustaw regulujących zasady zarządzania mieniem państwowym oraz praktyki ich stosowania, jak również 
postulaty organów administracji rządowej ujawniły potrzebę interwencji legislacyjnej w celu usprawnienia procesów 

gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa. Z analizy tej wynika potrzeba wzmocnienia kontroli nad 

prawidłowym gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa, a także uproszczenia oraz zracjonalizowania 

procedur związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa.  
 

Głównym problemem wymagającym podjęcia zdecydowanych działań są niewystarczające rozwiązania ustawowe 

umożliwiające wojewodom sprawne i rzetelne sprawowanie kontroli nad gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu 
Państwa przez starostów. W obowiązującym stanie prawnym wojewodowie nie dysponują bowiem instrumentami 

prawnymi pozwalającymi na weryfikację czynności dokonywanych przez starostów w ramach gospodarowania zasobem, 

pod względem racjonalności i zgodności z zasadami prawidłowej gospodarki. Tytułem przykładu należy wskazać, że 
wojewoda nie może zobowiązać starosty do podjęcia określonych działań względem konkretnej nieruchomości należącej 

do zasobu, także w przypadku gdy starosta nie wywiązuje się w sposób należyty z ustawowych obowiązków związanych 

z gospodarowaniem zasobem. Taka sytuacja sprawia, że nadzór wojewodów nad prawidłowym gospodarowaniem 

nieruchomościami Skarbu Państwa przez starostów w niektórych przypadkach jest iluzoryczny. Ograniczeniem dla 
wojewodów jest również brak bezpośredniego dostępu do danych o nieruchomościach, którymi gospodarują i które 

ewidencjonują starostowie. Brak wiedzy o zasobie w sytuacjach braku współpracy ze strony starosty w wielu 

przypadkach wyklucza możliwość podejmowania przez wojewodę jakichkolwiek działań mających na celu ochronę 
majątku i realizację interesów Skarbu Państwa.  

   

Ponadto niezbędne jest zmodyfikowanie lub uzupełnienie niektórych przepisów celem zracjonalizowania oraz 
usprawnienia gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa wobec zmian, jakie zaszły przez ostatnie lata  

w strukturze zasobu Skarbu Państwa oraz w sytuacji gospodarczej kraju, w szczególności wobec znacznego uszczuplenia 

zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w związku z wejściem w życie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości. 

 
Projektowane przepisy mają na celu również usprawnienie gospodarowania nieruchomościami publicznymi, między 

innymi poprzez uelastycznienie związanych z tym procedur. Uproszczenia wymaga m.in. procedura wyrażania zgody na 

wydzierżawienie, wynajęcie lub użyczenie nieruchomości wchodzącej w skład zasobu publicznego. Racjonalne jest 
odstąpienie od zasady, w myśl której starostowie wraz z wnioskiem o wyrażenie zgody na zawarcie umowy najmu, 

dzierżawy lub użyczenia nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, zobowiązani są do przedstawienia 

wojewodzie aktualnych operatów szacunkowych. Powyższy wymóg wiąże się z koniecznością dokonania wyceny 

nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego, przez co wydatkowane są środki z budżetu przyznanego na realizację 
zadań zleconych, co nie znajduje uzasadnienia dla planowanej czynności prawnej wymagającej jedynie oceny wysokości 

proponowanego czynszu. Uelastycznienia wymagają również regulacje określające zasady postępowania w odniesieniu 

do nieruchomości będących przedmiotem darowizny dokonanej przez Skarb Państwa na określone cele publiczne,  
w sytuacji gdy cel nie jest lub nie może być zrealizowany z przyczyn obiektywnych lub niezależnych od działań 

obdarowanego.  

 
Rozwiązania służące usprawnieniu gospodarki nieruchomościami będą oddziaływały pozytywnie na zasób gruntów 



państwowych, ale niektóre z nich znajdą również zastosowanie w odniesieniu do zasobów nieruchomości jednostek 

samorządu terytorialnego, wyposażając władze samorządowe w instrumenty zapewniające podejmowanie celowych 

działań wobec zasobu, dostosowanych do lokalnych potrzeb (przepisy dotyczące rozwiązywania umów użytkowania 

wieczystego, zmiany celu darowizny oraz doprecyzowujące obowiązki trwałych zarządców).  

 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

W celu wzmocnienia nadzoru wojewodów nad czynnościami z zakresu gospodarki nieruchomościami realizowanymi 

przez starostów wykonujących te zadania jako zlecone z zakresu administracji rządowej, konieczne są zmiany w ustawie 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, ustawie z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu 

nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa,  ustawie z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej  

w województwie oraz ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Wyposażono 
wojewodę w kompetencję do wyrażania zgody na dokonywanie przez starostę czynności w stosunku do nieruchomości 

oddanych w użytkowanie wieczyste, w przypadkach gdy użytkownik wieczysty nie wywiązuje się z umowy, w tym do 

zobowiązywania starosty do rozwiązania umowy użytkowania wieczystego. Nałożono na starostę obowiązek podjęcia 
decyzji zgodnej z żądaniem zawartym we wniosku wojewody o przekazanie nieruchomości na wskazany we wniosku 

cel. Umocowano wojewodę do żądania od starostów i innych organów przekazania informacji o nieruchomościach 

państwowych, co umożliwi wojewodom podejmowanie celowych działań i zindywidualizowanych rozstrzygnięć wobec 

nieruchomości zgromadzonych w zasobie gospodarowanym przez starostę. Projektowane rozwiązania znacząco wpłyną 
na wzmocnienie ochrony interesów Skarbu Państwa w obszarze gospodarowania nieruchomościami. 

 

Celem zracjonalizowania gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, po roboczych konsultacjach z organami 
terenowymi zaproponowano zastąpienie obowiązku sporządzania na szczeblu centralnym dokumentu pt. Polityka 

Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa sprawdzoną w praktyce zasadą sporządzania przez starostów 

Planów wykorzystania Zasobu, zatwierdzanych przez wojewodów. Doświadczenia zebrane przez lata sporządzania 
planów pozwoliły na sformułowanie wniosków, które znalazły wyraz w projektowanych zmianach, tak aby przepisy 

prawidłowo stymulowały proces efektywnego gospodarowania mieniem Skarbu Państwa. 
 

Usprawnieniu procesu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa służyć będą rozwiązania takie jak m.in.: 
1) dookreślenie kosztów związanych z korzystaniem z nieruchomości, które zobowiązana jest ponosić jednostka 

organizacyjna sprawująca trwały zarząd, 

2) umożliwienie jednostce organizacyjnej, która obejmuje trwały zarząd nieruchomością wstąpienia  

w stosunek cywilnoprawny nawiązany przez poprzedniego trwałego zarządcę, 
3) uproszczenie procedury związanej ze składaniem wniosków, o których mowa w art. 23a ustawy 

o gospodarce nieruchomościami, w szczególności poprzez rezygnację z obowiązku przedstawienia wartości 

nieruchomości przy składaniu wniosku o wyrażenie zgody na wydzierżawienie, wynajęcie lub użyczenie 
nieruchomości oraz rezygnację z wymogu przedkładania przy wniosku o wyrażenie zgody na dokonanie 

czynności wynajęcia, wydzierżawienia i użyczenia nieruchomości odpisów z ksiąg wieczystych prowadzonych 

dla nieruchomości będących przedmiotem umowy, 

4) rezygnacja z obowiązku prowadzenia przez ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i 
zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa centralnej ewidencji nieruchomości Skarbu Państwa i 

jednocześnie wprowadzenie rozwiązania umożliwiającego temu ministrowi wystąpienie do podmiotów 

gospodarujących nieruchomościami Skarbu Państwa lub prowadzących ewidencję tych nieruchomości o 
informację o nieruchomościach, które mogą służyć wykonywaniu zadań określonych w przepisach ustawy o 

gospodarce nieruchomościami, 

5) poszerzenie zakresu uprawnień ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania 
przestrzennego oraz mieszkalnictwa o możliwość nabycia lub zabudowania nieruchomości na potrzeby jednostek 

organizacyjnych wymienionych w art. 60 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, 

6) możliwość modyfikacji określonych w umowie warunków dokonania darowizny w celu umożliwienia 

optymalnego zagospodarowania nieruchomości publicznych, 
7) przywrócenie obowiązku sporządzania przez starostów planów wykorzystania zasobu oraz kontroli wojewodów 

nad realizacją planów, 

8) umożliwienie zobowiązania starosty do podjęcia w wyznaczonym terminie określonych działań względem 
konkretnej nieruchomości zasobu, a w przypadku  niewykonania tego obowiązku możliwość podjęcia tych 

czynności przez wojewodę w imieniu Skarbu Państwa, 

9) umożliwienie wojewodzie pozyskiwania szczegółowych informacji o nieruchomościach z zasobu. 

 
Niektóre z wymienionych rozwiązań będą także mogły znaleźć zastosowanie w sprawach gospodarowania zasobami 

nieruchomości samorządowych (np. pkt 1 - 3, oraz 6), co będzie miało wpływ na usprawnienie gospodarowania 

nieruchomościami samorządowymi. Dodatkowo w projekcie zaproponowano rozwiązania dedykowane samorządom, 
polegające między innymi na  uproszczeniu procedury, w której następuje zbywanie na rzecz wspólnot mieszkaniowych 

gruntów przyległych do budynków mieszkalnych, w celu poprawienia warunków zagospodarowania tych nieruchomości.  



 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Problematykę gospodarki nieruchomościami w Polsce regulują przepisy prawa krajowego, które oparte są na tych 

samych zasadach co przepisy regulujące problematykę gospodarowania nieruchomościami w innych krajach Unii 
Europejskiej, tj. zasadzie prawidłowej gospodarki, zasadzie racjonalności i jawności oraz zasadzie otwartego przetargu 

przy sprzedaży nieruchomości publicznych. Projektowane zmiany wpisują się w te zasady, wzmacniając ochronę 

majątku państwowego, która ma źródło w zasadzie prawidłowej gospodarki.  

 
Problemy, które znajdą rozwiązanie poprzez przyjęcie zaproponowanych zmian, zostały zdiagnozowane na gruncie 

prawa krajowego i dlatego trudno zakładać, aby występowały w systemach gospodarki nieruchomościami w innych 

krajach Unii Europejskiej.  
 

Projekt stanowi remedium na swoiste problemy zgłaszane przez krajowe organy gospodarujące nieruchomościami na 

szczeblu terenowym.  
 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Starostowie oraz 

Prezydenci miast na 

prawach powiatu 
gospodarujący 

nieruchomościami Skarbu 

Państwa 

380 starostw 

powiatowych, w tym 

miast na prawach 
powiatu – 

obsługujących 

starostów 
wykonujących zadania 

z zakresu administracji 

rządowej i zarządy 
powiatów, w tym 66 

prezydentów miast na 

prawach powiatu 

 Podejmowanie czynności 

związanych ze sporządzaniem 

planów wykorzystania zasobu. 
Przekazywanie dokumentacji 

dotyczącej nieruchomości 

należących do zasobu 
organowi założycielskiemu lub 

organowi nadzorującemu na 

ich wniosek. 
Przekazywanie informacji 

dotyczących nieruchomości 

wojewodom lub ministrowi 

właściwemu do spraw 
budownictwa, planowania i 

zagospodarowania 

przestrzennego oraz 
mieszkalnictwa.  

Wojewodowie 16 urzędów 

wojewódzkich 

 

 Podejmowanie czynności 

związanych z akceptacją 

przedłożonych przez starostów 
planów wykorzystania zasobu. 

Wydawanie zgód na 

wyznaczenie dodatkowego 
terminu zagospodarowania 

nieruchomości gruntowych 

oddanych w użytkowanie 

wieczyste.  
Ustalanie dodatkowych opłat 

rocznych obciążających 

użytkownika wieczystego.  
Wykonywanie czynności 

związanych z nadzorem 

wykorzystania zasobu 
nieruchomości Skarbu Państwa 

w województwie. Obowiązek 

przekazania ministrowi 

właściwemu do spraw 
budownictwa, planowania i 

zagospodarowania 

przestrzennego oraz 
mieszkalnictwa  informacji o 

nieruchomościach 

wchodzących w skład mienia, 



o którym mowa w art. 35 ust. 1 

ustawy o zasadach zarządzania 

mieniem państwowym. 

Minister Rozwoju, Pracy i 
Technologii 

 1  Występowanie z wnioskami o 
przekazanie informacji o 

nieruchomościach, które mogą 

służyć wykonywaniu zadań 
określonych w ustawie o 

gospodarce nieruchomościami. 

Gminy 2478 MSWiA Podejmowanie czynności 

związanych ze zmianą celu 

darowizny.  
Szersze uprawnienia organów 

stanowiących w zakresie 

rozwiazywania umów 
użytkowania wieczystego. 

Agencja Mienia 

Wojskowego 

1  Gospodarowanie 

powierzonymi 
nieruchomościami Skarbu 

Państwa. 

Wspólnoty mieszkaniowe  167 tys. Centralny Ośrodek Informacji 

Gospodarczej stan aktualny 

Uproszczenie wnioskowania o 

zgodę właścicieli lokali na 

nabycie gruntu przyległego do 

nieruchomości zabudowanej 
budynkiem mieszkalnym w 

celu poprawienia warunków 

korzystania z nieruchomości. 

Państwowe lub 
samorządowe jednostki 

organizacyjne, na rzecz 

których ustanowiony został 

trwały zarząd w stosunku 
do nieruchomości  

Brak danych  Zawiadamianie właściwego 
organu lub ministra 

właściwego do spraw 

budownictwa, planowania i 

zagospodarowania 
przestrzennego oraz 

mieszkalnictwa o nabyciu 

nieruchomości na własność lub 
w użytkowanie wieczyste 

Skarbu Państwa. 

Rzeczoznawcy majątkowi  7664 rzeczoznawców 

majątkowych, według 
stanu na dzień  

4 września 2020 r. 

Centralny rejestr 

rzeczoznawców majątkowych 

Zmniejszenie liczby zleceń w 

wyniku odejścia od wymogu 
dokonywania wyceny 

nieruchomości przy 

udostępnianiu nieruchomości 

publicznych w formie umów 
obligacyjnych. 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Projekt  został poddany procesowi uzgodnień oraz przedstawiony do opiniowania i konsultacji publicznych w III/IV 

kwartale 2020 r. z terminem zgłaszania uwag 21 dni. 

Konsultacje publiczne zostały przeprowadzone z następującymi podmiotami: 
1) Krajowa Organizacja Rzeczoznawców Majątkowych, 

2) Stowarzyszenie Geodetów Polskich, 

3) Związek Miast Polskich, 
4) Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej, 

5) Śląski Związek Gmin i Powiatów, 

6) Unia Metropolii Polskich, 



7) Unia Miasteczek Polskich, 

8) Związek Gmin Wiejskich RP, 

9) Związek Powiatów Polskich, 

10) Polska Federacja Organizacji Zarządców, Administratorów i Właścicieli Nieruchomości, 
11) Polska Federacja Rynku Nieruchomości, 

12) Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, 

13) Polska Federacja Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych, 
14) Polska Federacja Zarządców Nieruchomości, 

15) Krajowa Izba Gospodarcza Komitet do spraw Nieruchomości, 

16) Królewski Instytut Dyplomowanych Rzeczoznawców RICS Polska, 
17) Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych, 

18) Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego, 

19) Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych, 

20) Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych, 
21) Stołeczne Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych, 

22) Stowarzyszenie Ekspertów Rynku Nieruchomości, 

23) Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych „POLONIA”, 
24) wojewodowie. 

 

Ze względu na problematykę, do jakiej odnoszą się projektowane rozwiązania, projekt został również przesłany do opinii 
Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. 

 

Projekt ustawy został udostępniony do uzgodnień, konsultacji i opiniowania w Biuletynie Informacji Publicznej RCL – 

serwis „Rządowy Proces Legislacyjny”. 

 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z …… r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0-10) 

Dochody ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

pozostałe jednostki (oddzielnie) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Wydatki ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

pozostałe jednostki (oddzielnie) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Saldo ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

pozostałe jednostki (oddzielnie) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Źródła finansowania  
 
Brak 



Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń 

Odejście od zasady dołączania operatów szacunkowych do wniosków o wyrażanie zgody na 

zawarcie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia lub oddania nieruchomości w użytkowanie na 

czas oznaczony dłuższy niż 3 lata będzie miało korzystny wpływ na finanse jednostek 

samorządu terytorialnego. Budżety samorządów nie będą bowiem obciążane kosztami wycen 
nieruchomości dokonywanych przez rzeczoznawców majątkowych przy udostępnianiu 

nieruchomości publicznych w formie umów obligacyjnych. 
 

W związku ze zniesieniem obowiązku złożenia przy wniosku odpisu księgi wieczystej skutkiem 

proponowanych rozwiązań będzie ograniczenie wydatków organu gospodarującego mieniem 
związanych z uzyskiwaniem zgody na zbycie, obciążenie lub udostępnienie nieruchomości 

należącej do zasobu. 

 
Wejście w życie przedmiotowego projektu nie wywoła ujemnych skutków finansowych dla 

budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz nie będzie stanowiło 

podstawy do ubiegania się o dodatkowe środki budżetowe w roku wejścia w życie ustawy oraz 

latach kolejnych. 
 

Doprecyzowanie przepisów związanych z wyposażeniem i doposażeniem państwowych osób 

prawnych oraz państwowych jednostek organizacyjnych w nieruchomości niezbędne do ich 
działalności, nie będzie miało wpływu na gospodarkę finansową prowadzoną przez Krajowy 

Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz na zasilany przez KOWR fundusz reprywatyzacji. Przepis, 

który stanowi, że na wyposażenie przeznacza się nieruchomości z zasobu Własności Rolnej 

Skarbu Państwa ma bowiem wyłącznie charakter porządkujący, w celu wyraźnego nawiązania 
do  obowiązującego przepisu art. 24a ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu 

nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 396, 568, 1086.), który 

wprost przewiduje doposażenie lub wyposażanie z zasobu KOWR za zgodą ministra 
właściwego  do spraw rozwoju wsi,  państwowych osób prawnych oraz państwowych jednostek 

organizacyjnych. 

 
 

 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 

rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0-10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe z 

…… r.) 

duże przedsiębiorstwa 0 0 0 0 0 0 0 

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

0 0 0 0 0 0 0 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe 

0 0 0 0 0 0 0 

(dodaj/usuń)        

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa Brak wpływu 
sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

Zniesienie obowiązku dołączania wyceny do wniosku starosty o zgodę 

wojewody na udostępnienie nieruchomości Skarbu Państwa może 

spowodować zmniejszenie liczby zleceń dla rzeczoznawców majątkowych. 

Jednak nie przewiduje się, aby skala tego zjawiska była znacząca, ponieważ 
dotychczas przepis nakładający ten obowiązek był kwestionowany jako 

generujący nadmierne koszty, więc organy powstrzymywały się od zlecania 

wycen w tym obszarze w oczekiwaniu na reakcję ustawodawcy na wnioski 
legislacyjne. 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe, 

osoby starsze i 

niepełnosprawne  

Brak wpływu 

(dodaj/usuń)  

Niemierzalne organy gospodarujące 

nieruchomościami 

Skarbu Państwa  

Proponowane rozwiązania zapewnią wojewodom realne i sprawne 

wykonywanie kontroli nad gospodarowaniem nieruchomościami przez 

starostów. Znowelizowane przepisy będą mieć znaczący wpływ na 

wzmocnienie ochrony interesów Skarbu Państwa w obszarze gospodarowania 
nieruchomościami. Zawarte w projekcie propozycje zapewnią optymalne 



wykorzystanie potencjału inwestycyjnego nieruchomości, a także przyczynią 

się do utrzymania nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w 

należytym stanie. 

(dodaj/usuń)  

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń  

Projekt nie zawiera rozwiązań związanych z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom 

społecznym i gospodarczym związanym z COVID-19. 
 

 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodności). 

 tak (wobec wspólnot mieszkaniowych- wpływ jak wyżej w 

pkt 4) 
 nie 

 nie dotyczy 

zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 
skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:        

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 
 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy  

 inne:       

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 
elektronizacji.  

 tak 
 nie 

 nie dotyczy 

  

Odejście od zasady przedstawienia aktualnych operatów szacunkowych w przypadkach udostępniania nieruchomości w 
formie umów obligacyjnych w znacznym stopniu przyczyni się do uproszczenia procedury przewidzianej w art. 23a 

ustawy o gospodarce nieruchomościami, eliminując zbędny formalizm. 

 
W związku z wprowadzeniem obowiązku przekazywania dokumentacji dotyczącej nieruchomości należących do zasobu 

organowi założycielskiemu lub organowi nadzorującemu na ich wniosek oraz obowiązku przekazywania informacji 

dotyczących nieruchomości ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa zwiększona zostanie liczba procedur oraz dokumentów. 

9. Wpływ na rynek pracy  

 
Brak wpływu 

 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 
 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:       

 
 demografia 

 mienie państwowe 

 
 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu 

Wzmocnienie ochrony interesów Skarbu Państwa w obszarze gospodarowania nieruchomościami. 

Zapewnienie zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa w sposób efektywny i zgodny z 

polityką ochrony majątku państwowego i realizacją priorytetowych celów Państwa. Projekt 

zapewnia komplementarność działań legislacyjnych Rządu w obszarze poprawy efektywności 
zarządzania mieniem państwowym, zmierzających do zwiększenia dbałości o majątek i interesy 

Skarbu Państwa. 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

 

Planuje się, że projektowana ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

 

Funkcjonowanie projektowanych przepisów będzie oceniane poprzez bieżące stosowanie przepisów ustawy. 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

 

Brak 



 


