
Dz.U.2017.1529 
USTAWA

z dnia 20 lipca 2017 r.
o Krajowym Zasobie Nieruchomości

(Dz. U. z dnia 11 sierpnia 2017 r.)



Art. 114. W ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. 

U. z 2015 r. poz. 1892) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Ustanowienie odrębnej własności samodzielnego lokalu 

mieszkalnego następuje zgodnie z ustaleniami miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego albo treścią decyzji o warunkach 

zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zgodnie z pozwoleniem na 

budowę albo skutecznie dokonanym zgłoszeniem, i zgodnie z 

pozwoleniem na użytkowanie. Odrębną nieruchomość w budynku 

mieszkalnym jednorodzinnym mogą stanowić co najwyżej dwa 

samodzielne lokale mieszkalne.";

http://abc.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc
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Art. 115. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) wprowadza się 

następujące zmiany:

1) w art. 29 w ust. 2 pkt 1aa otrzymuje brzmienie:

"1aa) przebudowie budynków, innych niż budynki, o 

których mowa w ust. 1, z wyłączeniem ich przegród 

zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych, a 

także z wyłączeniem przebudowy budynków, której 

projekt budowlany wymaga uzgodnienia pod względem 

ochrony przeciwpożarowej;";

http://abc.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc
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w art. 35 w ust. 1 w pkt 4 kropkę zastępuje się 
średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) spełnienie wymagań określonych w art. 60 ust. 1 
pkt 1-3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym 
Zasobie Nieruchomości (Dz. U. poz. 1529) - w 
przypadku inwestycji na nieruchomości wchodzącej w 
skład Zasobu Nieruchomości, o którym mowa w tej 
ustawie, oddanej w użytkowanie wieczyste lub 
sprzedanej w trybie określonym w art. 53 ust. 1 lub 2 
tej ustawy, przeznaczonej na wynajem o czynszu 
najmu określonym zgodnie z przepisami rozdziału 7 tej 
ustawy, zwanej dalej "inwestycją KZN".";



Art. 60. 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu, o 
którym mowa w art. 53 ust. 1 i 2, jest zobowiązanie się 
przez przystępującego do przetargu, że:

1) nie mniej niż 80% powierzchni użytkowej 
wszystkich lokali w budynkach objętych inwestycją 
mieszkaniową realizowaną na nieruchomości nabytej w 
tym przetargu będzie stanowiła powierzchnia mieszkań;

2) nie mniej niż 70% powierzchni użytkowej 
mieszkań, o których mowa w pkt 1, będzie stanowiła 
powierzchnia mieszkań na wynajem;

3) nie więcej niż 20% powierzchni użytkowej 
kondygnacji nadziemnej budynku pozostanie 
niewyodrębniona na lokale, w tym będzie przeznaczona 
na części wspólne;



w art. 59:
a) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

"6a. W przypadku inwestycji KZN organ nadzoru 
budowlanego przesyła niezwłocznie Prezesowi 
Krajowego Zasobu Nieruchomości decyzję o pozwoleniu 
na użytkowanie obiektu budowlanego albo decyzję o 
odmowie wydania pozwolenia na użytkowanie obiektu 
budowlanego.",

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Stroną w postępowaniu w sprawie pozwolenia na 
użytkowanie jest wyłącznie inwestor, a w przypadku 
inwestycji KZN - inwestor i Prezes Krajowego Zasobu 
Nieruchomości.";



w art. 71 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:
"8. Zmiana sposobu użytkowania domu 

jednorodzinnego lub jego części jest 

niedopuszczalna, jeśli obiekt ten jest 

zlokalizowany na nieruchomości, o której mowa 

w art. 53 ust. 6 oraz ust. 14 ustawy z dnia 20 

lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie 

Nieruchomości.";



Art. 53. 6. KZN może także ogłosić przetarg na 

zawarcie umowy o oddanie w użytkowanie 

wieczyste nieruchomości gruntowej albo na 

sprzedaż nieruchomości gruntowej, wchodzącej w 

skład Zasobu, której powierzchnia nie przekracza 

1500 m2 i jest przeznaczona pod zabudowę 

jednorodzinną.



w art. 81 w ust. 1 w pkt 2 kropkę 
zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt
2a w brzmieniu:

"2a)współpraca z Prezesem Krajowego 
Zasobu Nieruchomości w realizacji zadań 
określonych w art. 5 ustawy z dnia 20 
lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie 
Nieruchomości;";



w art. 82 w ust. 3 po pkt 5b dodaje się 
pkt 5c w brzmieniu:
"5c) inwestycji KZN;".





Art. 2. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1332 i 1529) w art. 29 w ust. 1 po pkt 11b dodaje się 

pkt 11c w brzmieniu:

„11c) urządzeń instalowanych w pasie drogowym dróg publicznych, 

wraz z fundamentami, konstrukcjami wsporczymi oraz przynależnymi 

elementami wyposażenia:

a) służących do zarządzania drogami, w tym do wdrażania 

inteligentnych systemów transportowych,

b) służących do zarządzania ruchem drogowym, w tym urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego,

c) o których mowa w art. 13o ust. 1 i art. 20g ust. 1 ustawy z dnia 21 

marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 oraz 

z 2018 r. poz. 12);”.
































































































































