SENAT
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VII KADENCJA
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Druk nr 131 X

Warszawa, dnia 26 czerwca 2008 r.

______________________________________________________________________________________

DODATKOWE SPRAWOZDANIE
KOMISJI USTAWODAWCZEJ,
KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ
oraz

KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI
PAŃSTWOWEJ
(wraz z zestawieniem wszystkich wniosków)
o projekcie ustawy o skutkach wygaśnięcia praw rzeczowych na nieruchomościach, które
weszły w granice Rzeczypospolitej Polskiej po II Wojnie Światowej, ujawnieniu w księgach
wieczystych prawa własności Skarbu Państwa oraz o zmianie ustawy – Przepisy
wprowadzające kodeks cywilny oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece
Senat na 14. posiedzeniu w dniu 25 czerwca 2008 r. - po przeprowadzonym drugim czytaniu –
zgodnie z art. 81 ust. 3 Regulaminu Senatu skierował projekt ustawy do Komisji Ustawodawczej,
Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji
Państwowej.
Komisje na wspólnym posiedzeniu w dniu 25 czerwca 2008 r. ustosunkowały się do
zgłoszonych w toku dyskusji wniosków.
Komisje nie poparły żadnego z nich i podtrzymują swój wniosek o odrzucenie przez Senat
projektu ustawy zawartego w druku nr 131.
W załączeniu przekazujemy informację o zgodności z prawem Unii Europejskiej poprawek
zgłoszonych w trakcie drugiego czytania projektu ustawy.
Zastępca Przewodniczącego Komisji
Gospodarki Narodowej
(-) Kazimierz Kleina

Przewodniczący Komisji
Ustawodawczej
(-) Krzysztof Kwiatkowski

Przewodniczący Komisji
Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
(-) Mariusz Witczak

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW
do projektu ustawy o skutkach wygaśnięcia praw rzeczowych na
nieruchomościach, które weszły w granice Rzeczypospolitej Polskiej
po II Wojnie Światowej, ujawnieniu w księgach wieczystych prawa
własności Skarbu Państwa oraz o zmianie ustawy - Przepisy
wprowadzające kodeks cywilny oraz ustawy o księgach wieczystych
i hipotece
1)

skreśla się art. 6;

Poprawka
sen. P.Ł.J.
Andrzejewskiego

2)

art. 7 otrzymuje brzmienie:

Poprawka
sen. P.Ł.J.
Andrzejewskiego

"Art. 7. 1. Dla nieruchomości, o których mowa w art. 1, które stanowią
własność Skarbu Państwa, o ile w okresie od 1 stycznia 1947
r. do dnia wejścia w życie ustawy nie zostały założone nowe
księgi wieczyste z ujawnionym Skarbem Państwa jako
właścicielem nieruchomości, zakłada się nowe księgi
wieczyste, na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.
2. Nowe księgi wieczyste zakłada się w przypadku wystąpienia
z wnioskiem, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia
7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych
prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz
jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 191,
poz. 1365).
3. Do nowo założonej księgi wieczystej nie przenosi się
z dawnej księgi wieczystej istniejących wpisów stanowiących
obciążenia nieruchomości.
4. Dawne księgi wieczyste założone dla nieruchomości,
o których mowa w ust. 1, tracą moc prawną i podlegają
zamknięciu oraz przekazaniu do archiwum.
5. Przepisy ust. 1 – 4 w stosunku do nieruchomości
stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego,
stosuje się odpowiednio.".
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