
Wykaz źródeł prawa do przedmiotu:  

Gospodarowanie nieruchomościami i kształtowanie ładu przestrzennego 

a) ustawy 

1) ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 2278) 

2) dekret z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze 
m.st. Warszawy (Dz.U. Nr 50, poz. 279 z późn. zm.) 

3) ustawa z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. 
z 2016 r. poz. 703) 

4) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145) ks. I, 
tyt. III, ks. II 

5) ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz.U. z 2018 r. poz. 
908 z późn. zm.) 

6) ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotekach (Dz.U. z 2018 r. poz. 
1916 z późn. zm.) rozdz. 1, art. 24 

7) ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2019 r. 
poz. 725 z późn. zm.) 

8) ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego 
w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1347) – art. 41-45, dział III, dział IV 
rozdz. 1 

9) ustawa z dnia 4 lipca 1991 r. o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego 
Kościoła Prawosławnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1726) 

10) ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi 
Skarbu Państwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 817 i 1080) 

11) ustawa z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-
Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2015 r. poz. 43) rozdz. 5 

12) ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zagospodarowaniu nieruchomości Skarbu 
Państwa przejętych od wojsk Federacji Rosyjskiej (Dz.U. Nr 79, poz. 363 z późn. zm.) 

13) ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2019 r. poz. 737) 
14) ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2017 r. 

poz. 1161 z późn. zm.) 
15) ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Adwentystów Dnia 

Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1889) art. 23, art. 24, 
rozdz. 4, rozdz. 5 

16) ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-
Metodystycznego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2014 r. poz. 43 z późn. zm.) art. 
23, art. 24, rozdz. 4, rozdz. 5 

17) ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Chrześcijan 
Batystów w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2015 r. poz. 169) art. 26, art. 27, rozd.4, 
rozdz. 5 

18) ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Polskokatolickiego 
w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1599) art. 20, art. 21, rozdz. 4, rozdz. 
5 

19) ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa 
mieszkaniowego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1020 z późn. zm.) 



20) ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych 
żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1798) art. 19, art. 22-25, 
art. 29-35 

21) ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego 
Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2015 r. poz. 44) art. 18, art. 19, art. 
29, art. 30 

22) ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Starokatolickiego 
Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2015 r. poz. 14) art. 20, art. 21, art. 
32, art. 33 

23) ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego 
w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2015 r. poz. 13) art. 22-24, art. 35, art. 36 

24) ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 2204 z późn. zm.) 

25) ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów 
zagłady (Dz.U. z 2015 r. poz. 2120) 

26) ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania mieszkań będących własnością 
przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu 
Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących 
własnością Skarbu Państwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 52 

27) ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym 
zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1182) 

28) ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) 

29) ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 710 
z późn. zm.) rozdz. 2b 

30) ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1474) rozdz. 3 

31) ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2019 r. 
poz. 1361) 

32) ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego 
w prawo własności nieruchomości (Dz.U. z 2019 r. poz. 1314) 

33) ustawa z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw 
Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (Dz.U. z 2017 r. poz. 1372) 

34) ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1380) 

35) ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu 
regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U. z 2019 r. poz. 
1554) 

36) ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2017 
r. poz. 1382) 

37) ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 2062 z późn. zm.) 

38) ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 933) 

39) ustawa 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) 



40) ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz.U. z 2017 r. 
poz. 2176) 

41) ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz.U. z 2018 r. poz. 
2308) 

42) ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w 
zakresie sieci przesyłowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 404 z późn. zm.) 

43) ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2018 r. poz. 1398 z późn. 
zm.) 

44) ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych 
(Dz.U. z 2019 r. poz. 654) 

45) ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym 
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1302) 

46) ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej 
łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską (Dz.U. z 2019 r. poz. 1073) 

47) ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych 
decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych 
z naruszeniem prawa (Dz.U. z 2018 r. poz. 2267) 

48) ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o inwestycjach w zakresie budowy lub przebudowy toru 
wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 m (Dz.U. z 2017 r. poz. 990) 

49) ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 2363 i z 2019 r. poz. 1309) 

50) ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (Dz.U. poz. 1089 
i z 2019 r. poz. 630) 

51) ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji 
mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz.U. poz. 1496 z późn. zm.) 

52) ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego 
gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów 
(Dz.U. z 2019 r. poz. 916) 

53) ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji 
w sektorze naftowym (Dz.U. poz. 630) 

54) ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy portów 
zewnętrznych (Dz.U. poz. 1924) 

b) rozporządzenia 

1) rozporządzenie Ministra Odbudowy z dnia 27 stycznia 1948 r. wydane w porozu-
mieniu  z Ministrem Administracji Publicznej w sprawie obejmowania w posiadanie 
gruntów przez gminę m.st. Warszawy (Dz.U. Nr 6, poz. 43) 

2) rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa 
i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczenia 
nieruchomości (Dz.U. Nr 45, poz. 453) 

3) rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 
r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2019 r. poz. 393) 

4) rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 lipca 2003 r. w sprawie 
terenów zamkniętych niezbędnych dla obronności państwa (Dz.U. Nr 141, poz. 1368) 

5) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wyma-
ganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
(Dz.U. Nr 164, poz. 1587) 



6) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu 
ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu 
w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 
164, poz. 1588) 

7) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu 
projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy (Dz.U. Nr 118, poz. 1233) 

8) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu 
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. 
poz. 1490) 

9) 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.) 

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

11) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu 
dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U. Nr 268 poz. 2663) 

12) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie trybu 
postępowania i szczegółowych zasad prowadzenia rejestrów nieruchomości, 
udziałów i akcji nabytych lub objętych przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017 r. poz. 
1689) 

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

14) rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie 
ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz.U. poz. 125) 

15) rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie 
trybu przekazywania nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej 
Skarbu Państwa w razie ustanowienia lub wygaśnięcia trwałego zarządu oraz trybu 
ustalania i wnoszenia opłat (Dz.U. z 2019 r. poz. 1916) 

16) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie 
szczegółowych informacji oraz rodzajów dokumentów, jakie zobowiązany jest 
przedstawić cudzoziemiec ubiegający się o wydanie zezwolenia na nabycie 
nieruchomości (Dz.U. poz. 729) 

17) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego 
systemu informacji o nieruchomościach (Dz.U. z 2013 r. poz. 249) 

18) rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie 
szczegółowego trybu udzielania pisemnej zgody na przeniesienia własności 
nieruchomości albo ustanowienia hipoteki na nieruchomości nabytej z Zasobu 
Własności Rolnej Skarbu Państwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 1772) 

19) rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie 
zakresu projektu miejscowego planu rewitalizacji w części tekstowej oraz zakresu 
i formy wizualizacji ustaleń miejscowego planu rewitalizacji (Dz.U. z 2016 r. poz. 
1032) 

20) rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministra 
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie wymaganego zakresu 



planów zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza 
terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej (Dz.U. poz. 1025) 

c) zarządzenia 

1) zarządzenie Nr 33 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 11 października 2010 r. 
w sprawie zasad i trybu pozyskiwania nieruchomości (Dz.Urz.MSZ Nr 4, poz. 52 
z późn.zm.) 

2) zarządzenie Nr 11 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie Rady 
Mieszkalnictwa (M.P. poz. 129) 

3) zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie 
regulaminu działania Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich 
(Dz.Urz.MS poz. 166) 

4) zarządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie 
powołanie Pełnomocnika do spraw organizacji Krajowego Zasobu Nieruchomości 
(Dz.Urz.MR poz. 30) 

d) uchwały  

1) uchwała Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Koncepcji 
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (M.P. z 2012 r. poz. 252) 

2) uchwała Nr XLVIII/873/2002 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 sierpnia 
2002 r. w sprawie uchwalenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Województwa Dolnośląskiego (Dz.Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 4, poz. 100 z późn. 
zm.) 

3) uchwała Nr XLVIII/1622/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 marca 
2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/873/2002 Sejmiku Województwa 
Dolnośląskiego z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego (Dz.Urz. Woj. 
Dolnośląskiego poz. 2448) 


