
Zasoby nieruchomości

• Jakie publiczne zasoby nieruchomości możemy wyróżnić?

1) zasób nieruchomości Skarbu Państwa;

2) gminne zasoby nieruchomości;

3) powiatowe zasoby nieruchomości;

4) wojewódzkie zasoby nieruchomości.



• Co wchodzi w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa?

a) nieruchomości, które stanowią przedmiot własności Skarbu 
Państwa i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, 

b) oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego 
Skarbu Państwa.

• Jakie są wyjątki?

grunty pokryte wodami powierzchniowymi płynącymi



• Kto gospodaruje zasobem nieruchomości Skarbu Państwa?

Co do zasady starostowie, wykonujący zadania z zakresu administracji 
rządowej, 

• Na czym polega gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu 
Państwa?

w szczególności:

1) ewidencjonują nieruchomości zgodnie z katastrem nieruchomości;

2) zapewniają wycenę tych nieruchomości;

3) sporządzają plany realizacji polityki gospodarowania nieruchomościami

Skarbu Państwa oraz przedkładają je wojewodzie - celem akceptacji - 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 
nieruchomości udostępniane z zasobu oraz prowadzą windykację tych 
należności;

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 dłuższy niż 3 
lata lub czas nieoznaczony wymaga zgody wojewody; zgoda wojewody jest 
wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej 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 stwierdzenie 
nabycia spadku, o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez 
zasiedzenie;

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



• Co wchodzi w skład gminnego zasobu nieruchomości?

a) nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie 
zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz 

b) nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego 
gminy.

Na jakie cele można wykorzystywać gminny zasób nieruchomości?

1. Na cele rozwojowe gmin i zorganizowanej działalności 
inwestycyjnej, a w szczególności 
a) na realizację budownictwa mieszkaniowego oraz 

b) związanych z tym budownictwem urządzeń infrastruktury technicznej, 

c) a także na realizację innych celów publicznych 



• Co jest podstawą tworzenia gminnych zasobów nieruchomości?
studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin uchwalane na podstawie 
przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

• Kto gospodaruje gminnym zasobem nieruchomości?

wójt, burmistrz albo prezydent miasta.

• Na czym polega gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości?

1. Tak jak przy zasobie państwowym +

2. sporządzaniu planów wykorzystania zasobu, 

3. przygotowywaniu opracowań geodezyjno-prawnych i projektowych, 

4. dokonywaniu podziałów oraz scaleń i podziałów nieruchomości, a także 

5. wyposażaniu ich, w miarę możliwości, w niezbędne urządzenia 
infrastruktury technicznej



• Co wchodzi w skład powiatowego zasobu nieruchomości?
a) nieruchomości, które stanowią przedmiot własności powiatu i nie zostały 

oddane w użytkowanie wieczyste, oraz 
b) nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego powiatu.

• Kto gospodaruje powiatowym zasobem nieruchomości?
zarząd powiatu

• Co wchodzi w skład wojewódzkiego zasobu nieruchomości?
a) nieruchomości, które stanowią przedmiot własności województwa i nie 

zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz 
b) nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego 

województwa.

• Kto gospodaruje powiatowym zasobem nieruchomości?
zarząd województwa



• Na czym polega gospodarowanie powiatowym i wojewódzkim 
zasobem nieruchomości?

Tak samo jak w przypadku gminnego zasobu


