


                                                                           P r o j e k t

U S T A W A

  z dnia                                       

o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

Art. 1. W ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego

(Dz. U. Nr 64, poz. 592) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 17 wyrazy „przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy”

zastępuje się wyrazami „przed dniem 1 stycznia 2004 r.”;

2) w art. 19 na końcu dodaje się wyrazy „oraz art. 15 i art. 17, które

wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.”.

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem 15 lipca 2003 r.
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U Z A S A D N I E N I E

Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz.

592) wprowadziła w art. 15 zmianę do ustawy z dnia 26 lipca 2001 r. o nabywaniu

przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości (Dz. U. Nr 113, poz.

1209, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 3, poz. 24). W jej wyniku osoby

fizyczne będące w dniu 26 maja 1990 r. oraz w dniu 16 lipca 2003 r. użytkownikami

wieczystymi lub współużytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych na

cele mieszkaniowe lub stanowiących nieruchomości rolne, mają nabyć z mocy prawa

własność tych nieruchomości z dniem, w którym decyzja wydana w tej kwestii przez

właściwy organ stanie się ostateczna. Nabycie prawa własności wskazanych nie-

ruchomości obejmuje także osoby fizyczne będące następcami prawnymi wyżej

wymienionych osób. Nabycie prawa własności nieruchomości ma nastąpić nieodpłatnie

z mocy prawa.

Nowelizacja ma wejść w życie w dniu 16 lipca 2003 r. Z uwagi na konieczność

uwzględnienia w budżetach jednostek samorządu terytorialnego skutków finansowych

powyższego nabycia prawa własności nieruchomości, związanych z utratą wpływów z

tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, art. 15 i art. 17 ustawy o  kształtowaniu ustroju

rolnego nie może wejść w życie wcześniej niż w dniu 1  stycznia 2004 r. Na

konieczność dokonania takiej zmiany wskazuje także dotychczasowe orzecznictwo

Trybunału Konstytucyjnego.

Projektowana nowelizacja nie powoduje dodatkowych skutków finansowych dla

budżetu państwa.
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