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w ograniczonym zakresie normuje zarówno samą umowę o partnerstwie, jak i umowę 

przenoszącą prawo własności składnika majątkowego jako wkładu własnego. Prawidłowa 

ocena sytuacji prawnej wymaga zatem wykładni przepisów kilku aktów prawnych  

i określenia ich wzajemnego stosunku. Artykuł wskazuje jakie regulacje i w jakim zakresie 

powinny być stosowane w przypadku wnoszenia wkładu w postaci nieruchomości, 

polegającego na przeniesieniu jego własności. 
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1. Wprowadzenie 

Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym (zwana dalej ustawą) w niewielkim stopniu 

normuje zawierane na jej podstawie umowy pomiędzy podmiotem publicznym a partnerem 

prywatnym. Przedstawia jedynie najważniejsze wymagania dotyczące ich treści, pociągając 

za sobą konieczność stosowania w części nieuregulowanej ustawą przepisów innych aktów 

prawnych. Szczególny tryb zawierania umów, a przede wszystkim specyfika stosunków 

między ich stronami wyróżniają je na tle innych umów nazwanych i zobowiązują do 

ustalenia, które przepisy i w jakim zakresie w ich przypadku znajdą zastosowanie. Ma to 

bezpośredni wpływ na określenie sposobu i formy wniesienia wkładu przez podmiot 

publiczny. Przedmiotem wkładu własnego o specjalnym znaczeniu jest nieruchomość.  

Jest ona istotnym elementem przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego,  

a jej wniesienie nierzadko determinuje ich realizację. Tymczasem regulacja ustawowa 

dotycząca przeniesienia prawa własności składników majątkowych jest szczątkowa. Celem 

niniejszego artykułu jest zatem analiza aktów prawnych i ich poszczególnych przepisów, 

które powinny być uwzględnione przy przenoszeniu prawa własności nieruchomości 

wnoszonej w charakterze wkładu własnego. 

2. Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym 

Umowa o partnerstwie publiczno – prywatnym stanowi podstawę prawną przeniesienia 

prawa własności nieruchomości. Jest ona zaliczana do umów nazwanych, jednak przyjęte  

w niej szczególne rozwiązania powodują, że uznawana jest za nowy typ umowy (Korbus, and 

Strawiński, 2009, p. 387). Jest uregulowana w art. 7 ustawy, zgodnie z którym partner 

prywatny zobowiązuje się do realizacji przedsięwzięcia za wynagrodzeniem oraz poniesienia 

w całości albo w części wydatków na jego realizację lub poniesienia ich przez osobę trzecią, 

natomiast podmiot publiczny zobowiązuje się do współdziałania w osiągnięciu celu 

przedsięwzięcia, w szczególności poprzez wniesienie wkładu własnego. W ustawie 

przewidziano również obowiązek określenia skutków nienależytego wykonania i nie-

wykonania zobowiązania (art. 7, ust. 3 ustawy), a także ogólnie unormowano kwestię 

wynagrodzenia partnera prywatnego (art. 7, ust. 2 i 2a ustawy). Jak łatwo zauważyć, nie jest 

to regulacja wyczerpująca. W pierwszej kolejności należy zatem ustalić, jakie akty prawne  

i przepisy znajdą zastosowanie przy konstruowaniu umowy o partnerstwie publiczno-

prywatnym. Kwestię tą wyjaśnia art. 4 ust. 1 i 2 ustawy, wprost wskazując, że do tej umowy 

stosuje się przepisy ustaw: o koncesji na roboty budowlane lub usługi albo prawo zamówień 

publicznych. Realizacja przedsięwzięcia według procedury wyznaczonej przez jedną z tych 
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ustaw jest uzależniona od rodzaju wynagrodzenia partnera prywatnego. Przepisy te mają 

wpływ na kształt umowy o partnerstwie, jednak brakuje w nich bezpośredniego odniesienia 

do umowy przenoszącej prawo własności nieruchomości. 

Rozważenia wymaga, czy przeniesienie prawa własności nieruchomości może nastąpić  

w samej umowie o partnerstwie, czy należy zawrzeć dodatkową umowę. Wskazówkę w tym 

zakresie zawiera art. 9 ustawy. Odnosi się on do wniesienia wkładu własnego w postaci 

składnika majątkowego (a więc również nieruchomości) i przewiduje możliwość wniesienia 

wkładu w drodze umowy sprzedaży, użyczenia, użytkowania, najmu albo dzierżawy. 

Określenie „w szczególności” oznacza, że nie jest to katalog zamknięty i ustawodawca 

dopuszcza także zawarcie innych umów o takim skutku. Najczęściej stosowaną umową 

przenoszącą prawo własności będzie niewątpliwie umowa sprzedaży, do której wprost odnosi 

się cytowany przepis. Nie można jednak wykluczyć, że w ramach współpracy danego 

podmiotu publicznego i partnera prywatnego, zasadne będzie skorzystanie z innych 

możliwości i zawarcie np. umowy darowizny, czy zamiany. Całokształt stosunków między 

podmiotem publicznym a partnerem prywatnym rzadko jest regulowany wyłącznie umową  

o partnerstwie publiczno-prywatnym. W ramach danego przedsięwzięcia z reguły występuje 

szereg umów dodatkowych, tworzących tzw. pakiet kontraktowy. Umowa o partnerstwie 

publiczno – prywatnym, określając podstawowe prawa i obowiązki stron, stanowi jednak 

trzon stosunku zobowiązaniowego między nimi i przybiera charakter umowy „zasadniczej”. 

Jest ona podstawą do zawierania umów towarzyszących, a jej zadaniem jest ich koordynacja. 

Do najczęstszych umów otoczenia kontraktowego partnerstwa można zaliczyć m.in. umowy  

o roboty budowlane, o doradztwo prawne, umowy ubezpieczeniowe, czy umowy przyznające 

partnerowi prywatnemu tytuł prawny do składników majątkowych koniecznych dla realizacji 

przedsięwzięcia. Należy więc przyjąć, że w większości przypadków umowy przenoszące 

prawo własności nieruchomości zawierane będą odrębnie, już po podpisaniu umowy  

o partnerstwie i w wykonaniu wynikających z niej zobowiązań. Jednocześnie,  

za dopuszczalną należy uznać drugą możliwość, tzn. ujmowanie umowy przenoszącej prawo 

własności już w umowie o partnerstwie publiczno-prywatnym. Rozwiązanie to, choć 

nieprzewidziane wprost w przepisach, nie jest przez żaden z nich zakazane, tym samym droga 

do jego zastosowania pozostaje otwarta. W takim przypadku umowa ta nie tylko 

zobowiązywałaby podmiot publiczny do wniesienia wkładu własnego, lecz wywierałaby też 

skutek rozporządzający. Powyższe prawdopodobnie lepiej by się sprawdziło przy 

przedsięwzięciach o mniejszej skali, kiedy wdrożenie takiego sposobu postępowania nie 

byłoby ze szkodą dla jasności i przejrzystości umowy o partnerstwie. 
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3. Umowa przenosząca prawo własności nieruchomości jako wkładu 

własnego 

Niezależnie od tego, czy umowa ta stanowi element umowy o partnerstwie, czy jest 

zawierana oddzielnie, musi spełniać wszystkie warunki określone w odpowiednich 

przepisach. Ustawa, poza przywołanym art. 9, nie zawiera postanowień w tym zakresie, zatem 

przede wszystkim należy brać pod uwagę regulacje kodeksu cywilnego. Rozstrzygnięcia 

wymaga kwestia sposobu ich stosowania, tj. czy powinno ono następować odpowiednio,  

czy wprost. Umowa sprzedaży lub inna przenosząca prawo własności, nawet jeżeli jest 

zawierana po podpisaniu umowy o partnerstwie, nie ma charakteru samodzielnego, będąc 

częścią pakietu kontraktowego. Realizuje zobowiązania zaciągnięte wcześniej przez podmiot 

prywatny. Wszystkie umowy otoczenia kontraktowego przedsięwzięcia muszą się uzupełniać 

i tworzyć integralną całość. Zakłada się więc, że niektóre klauzule umowne, np. arbitrażowe, 

muszą być we wszystkich kontraktach możliwie zgodne (UNIDO, 2006, p. 194). Nie kreuje 

również typowego stosunku obligacyjnego, chociażby ze względu na treść art. 9, ust. 2 

ustawy, nakazującego zwrot składnika majątkowego podmiotowi publicznemu, o ile partner 

prywatny wykorzystuje go w sposób oczywiście sprzeczny z przeznaczeniem określonym  

w umowie o partnerstwie publiczno-prywatnym. Wprowadzając taki przepis ustawodawca 

miał na względzie specyfikę partnerstwa i potrzebę dodatkowej ochrony interesów podmiotu 

publicznego. W polskim prawie obowiązuje ogólna zasada zapewnienia stabilności 

stosunków własnościowych związanych z nieruchomościami, a tym samym pewności  

i bezpieczeństwa obrotu nimi, zagwarantowana na przykład dzięki zakazowi przenoszenia 

własności nieruchomości pod warunkiem (Biernat, 2018, p. 152). W przypadku partnerstwa 

publiczno-prywatnego zasada ta nie jest w pełni realizowana, skoro skutek ważnej umowy  

w postaci przeniesienia prawa własności nieruchomości może być odwrócony na podstawie 

innej umowy. Z uwagi na wskazane cechy odróżniające umowy przenoszące prawo własności 

nieruchomości w ramach partnerstwa od typowych stosunków obligacyjnych, należy uznać, 

że przepisy kodeksu cywilnego powinny być w takich przypadkach stosowane odpowiednio. 

Wniosek ten potwierdza również częsta konieczność dostosowania postanowień umowy 

sprzedaży do potrzeb danego przedsięwzięcia. Podmiot prywatny, na rzecz którego 

przenoszona jest własność składnika majątkowego, nie zawsze zobowiązuje się do uiszczenia 

ceny. Jego świadczenie może mieć zupełnie inny, złożony charakter (Skoczyński, 2011,  

p. 173). Istotą umowy sprzedaży jest natomiast zapłata przez kupującego ceny wyrażonej  

w pieniądzu. Jeżeli świadczenie wzajemne polega na przeniesieniu własności aktywów 

innych niż środki pieniężne (np. weksli, czy obligacji), to umowa ta nie może być 

zakwalifikowana jako sprzedaż, lecz jako zamiana (Banaszczyk, 2018, p. 264; Haładyj, 

Tulibacka, 2018, p. 6). W praktyce nie będzie to stanowiło problemu, ponieważ art. 604 k.c. 

statuuje obowiązek odpowiedniego stosowania do zamiany przepisów o sprzedaży. Umowa 
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przenosząca prawo własności nieruchomości może też nosić cechy kilku umów nazwanych  

i tym samym mieć charakter mieszany. Wyklucza to możliwość prostego przenoszenia 

rozwiązań kodeksowych na grunt umowy w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. 

Konstruując umowę przenoszącą prawo własności nieruchomości jako wkład własny, 

powinno się uwzględniać jej szczególny przedmiot – nieruchomość. Oznacza to, że trzeba 

wziąć pod uwagę przepisy kodeksu cywilnego modyfikujące ogólne zasady dokonywania 

czynności prawnych, przede wszystkim dotyczące ich formy. Podstawowe znaczenie ma  

art. 158 k.c. bezwzględnie nakazujący zawarcie umowy zobowiązującej do przeniesienia 

własności nieruchomości (a także odrębnej umowy rozporządzającej) w formie aktu 

notarialnego. Niezachowanie tej formy przy dokonywaniu wskazanych czynności powoduje 

ich nieważność (art. 73, § 2 k.c.). Zasady te obowiązują w każdym przypadku,  

gdy przenoszona jest własność nieruchomości i wnoszenie wkładu własnego w tej postaci  

w ramach partnerstwa nie jest wyjątkiem. W konsekwencji, jeżeli strony umowy  

o partnerstwie publiczno-prywatnym zadecydują, że umowa ta będzie zawierała w swej treści 

także umowę przenoszącą własność, to umowa o partnerstwie także będzie musiała mieć 

formę aktu notarialnego, mimo że w ustawie nie przewidziano takiego obowiązku.  

Jej regulacja w tym zakresie jest szczątkowa i nie odnosi się bezpośrednio do formy prawnej, 

jednakże art. 4 w sprawach dotyczących umowy, a nieuregulowanych ustawą odsyła do 

ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz prawa zamówień publicznych. Wybór 

procedury określonej w jednej z wymienionych ustaw jest uzależniony od rodzaju 

wynagrodzenia partnera prywatnego i determinuje warunki umowy o partnerstwie. Wymóg 

formy określony jest w obu ustawach jednakowo, tj. konieczne jest zachowanie formy 

pisemnej pod rygorem nieważności (art. 43, ust. 1 ustawy o koncesji oraz art. 139, ust. 2 

ustawy – prawo zamówień publicznych). Gdyby zatem umowa przenosząca własność była 

częścią pakietu kontraktowego, a nie jednym z elementów umowy o partnerstwie, to formy 

prawne zastosowane w obu tych przypadkach mogłyby być różne. 

Przy wnoszeniu wkładu własnego w postaci nieruchomości przez podmiot publiczny 

niezbędne jest również odwołanie się do przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

W art. 13, ust. 1 wskazanej ustawy dopuszcza się obrót nieruchomościami należącymi do 

skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, oczywiste jest zatem, że zasada ta 

obejmuje także przeniesienie prawa własności nieruchomości na rzecz partnera prywatnego  

w drodze umowy sprzedaży lub zamiany. Jednocześnie uwzględniona została specyfika 

partnerstwa publiczno-prywatnego i wyłącza się obowiązek wyłonienia kupującego  

w przetargu. W praktyce uniemożliwiałoby to bowiem wniesienie wkładu przez podmiot 

publiczny, zobowiązany do tego na mocy umowy o partnerstwie. Stąd też w art. 37, ust. 2, pkt 

11 ustawy o gospodarce nieruchomościami zastrzega się, że o ile wybór partnera prywatnego 

nastąpił w trybie jednej z ustaw: o koncesji na roboty budowlane lub usługi albo prawie 

zamówień publicznych, to wniesienie wkładu w drodze sprzedaży nieruchomości może 

nastąpić bez przetargu. Zamiana nieruchomości stanowiącej własność skarbu państwa lub 
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jednostki samorządu terytorialnego w żadnym przypadku nie jest dokonywana w trybie 

przetargowym (art. 37, ust. 2, pkt 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami).  

O ile możliwość wniesienia wkładu poprzez sprzedaż lub zamianę nieruchomości nie 

doznaje ograniczeń, o tyle w zakresie nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych form 

rozporządzania nieruchomościami przewiduje się pewne obostrzenia. W myśl art. 13, ust. 1a 

nieodpłatne przekazanie nieruchomości partnerowi prywatnemu lub spółce zawiązanej przez 

niego z podmiotem publicznym, jest dozwolone, ale wyłącznie na czas realizacji 

przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Zdaniem autorów jednego  

z komentarzy do omawianej ustawy oznacza to wyłącznie możliwość przekazania 

nieruchomości do nieodpłatnego z niej korzystania (i pobierania pożytków) i wyklucza się 

przejście prawa własności (Jaworski et al., 2015, p. 125). Wydaje się, że wniosek ten jest zbyt 

daleko idący. Nie ma przeszkód, aby nieruchomość została darowana partnerowi 

prywatnemu, z tym jednak zastrzeżeniem, że musi być przedmiotem darowizny na cele 

publiczne (art. 13, ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami), a po zakończeniu 

współpracy w ramach partnerstwa musi nastąpić jej zwrot. Taka interpretacja koresponduje  

z art. 11 ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym. Zwrot składnika majątkowego jest 

typowym rozwiązaniem dla ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Zgodnie ze 

wskazanym przepisem po zakończeniu czasu trwania umowy o partnerstwie publiczno-

prywatnym, partner prywatny lub spółka przekazuje podmiotowi publicznemu składnik 

majątkowy, który był wykorzystywany do realizacji przedsięwzięcia, chyba że umowa  

o partnerstwie publiczno-prywatnym stanowi inaczej lub podmiot publiczny postanowi  

o pozostawieniu składnika majątkowego w majątku spółki. Przepis ten ma charakter 

dyspozytywny, nic nie stoi zatem na przeszkodzie, by strony rozstrzygnęły w umowie  

o partnerstwie, że składnik majątkowy zostanie w rękach partnera prywatnego. Z kolei 

decyzja odmienna wymaga szczegółowego określenia w jaki sposób i na jakich zasadach 

składnik ten zostanie przekazany podmiotowi publicznemu. Jest to ściśle związane z typem  

i statusem prawnym tego składnika. Można jednak przyjąć, że wniesienie go w charakterze 

wkładu własnego w drodze przeniesienia jego własności na podstawie umowy o partnerstwie, 

warunkuje jego zwrot również na mocy umowy przenoszącej prawo własności. Nie musi to 

być jednak analogiczna umowa i strony mogą ustalić przykładowo, że darowana partnerowi 

prywatnemu nieruchomość zostanie zwrócona poprzez zawarcie umowy zamiany, której 

przedmiotem będzie ta nieruchomość. Marcin Bejm, Piotr Bogdanowicz i Paweł Piotrowski 

zauważyli, że ustawodawca skoncentrował się na stanie fizycznym przekazywanej 

nieruchomości, pominął natomiast jej status prawny, w szczególności kwestię możliwego 

obciążenia nieruchomości hipoteką (Bejm, Bogdanowicz, Piotrowski, 2014, p. 303) 

Spostrzeżenie to skłania do konkluzji, że postanowienia umowy o partnerstwie publiczno-

prywatnym powinny być kształtowane z dużą starannością, a z racji lakonicznej regulacji 

ustawowej zasadne jest uwzględnianie w nich wszelkich prawdopodobnych sytuacji. 
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W świetle przytoczonych przepisów należy uznać, że wniesienie wkładu w postaci 

nieruchomości może nastąpić odpłatnie – w drodze umów sprzedaży i zamiany, jak również 

nieodpłatnie – na mocy umowy darowizny. W ostatnim przypadku darowana nieruchomość 

musi zostać zwrócona po zrealizowaniu przedsięwzięcia. Ponadto, w myśl art. 13, ust. 2 

ustawy o gospodarce nieruchomościami, nieruchomość może być przedmiotem darowizny na 

cele publiczne, co w realiach partnerstwa publiczno-prywatnego oznacza, że przedsięwzięcie 

musi się wpisywać w jeden z celów publicznych określonych ustawą. W praktyce częściej 

spotykanym rozwiązaniem jest sprzedaż nieruchomości wraz z udzieloną bonifikatą. Z uwagi 

na niepełną odpłatność przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami przedstawiają 

dodatkowe warunki, tj. zgodę wojewody albo rady lub sejmiku oraz prawo odkupu. 

Wykonanie tego prawa ma mieć miejsce najpóźniej w terminie 6 miesięcy od zakończenia 

czasu trwania umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym (art. 68a, ust. 1 i 2). Zastrzeżenie 

prawa odkupu jest skuteczne wyłącznie między stronami, partner prywatny może więc co do 

zasady wykonywać wszelkie prawa właściciela. Złożenie przez podmiot publiczny 

oświadczenia woli wyrażającego chęć skorzystania z prawa odkupu nie przenosi 

automatycznie własności, lecz rodzi zobowiązanie po stronie partnera prywatnego (spółki)  

i wywiera skutek obligacyjny. Kwestia faktycznego sposobu dokonania odkupu wymaga 

natomiast rozważenia wzajemnych relacji przepisów ustawy o partnerstwie, ustawy  

o gospodarce nieruchomościami i kodeksu cywilnego. Należy uznać, że przepis art. 68a,  

ust. 1 i 2 odnosząc się do specyficznego przypadku wniesienia wkładu w postaci 

nieruchomości ma charakter szczególny w stosunku do art. 11 ustawy o partnerstwie 

publiczno – prywatnym. Należy zatem przyjąć, że zwrot nieruchomości następuje na zasadach 

określonych we wskazanym art. 68a, a w sprawach w nim nieuregulowanych – na podstawie 

odpowiednich przepisów kodeksu cywilnego. Dopiero brak szczegółowych regulacji w tych 

aktach prawnych uzasadnia odwołanie się do ustawy o partnerstwie. W praktyce przepisy 

ustawy o gospodarce nieruchomościami i kodeks cywilny określają jedynie termin zwrotu 

nieruchomości oraz konieczność złożenia przez podmiot publiczny oświadczenia  

o wykonaniu prawa odkupu w formie aktu notarialnego (art. 593, § 2 k.c.). Pozostałe ustalenia 

pozostawia się stronom, które w umowie o partnerstwie publiczno-prywatnym powinny 

sprecyzować, na jakich zasadach dokonany będzie zwrot (w szczególności kwestie 

wzajemnych rozliczeń). 

4. Wkład niepieniężny do spółki 

Przedsięwzięcia partnerstwa publiczno - prywatnego mogą być realizowane zarówno  

w ramach współpracy na podstawie postanowień umowy, jak i współpracy instytucjonalnej. 

Jest ona równoznaczna z wykonywaniem umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym przez 
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spółkę prawa handlowego (komandytową, komandytowo-akcyjną lub kapitałową) zawiązaną 

przez podmiot publiczny i partnera prywatnego. Spółka ta nie przejmuje praw i obowiązków 

partnera prywatnego, lecz ma charakter celowy i jest powoływana ściśle dla wykonania 

umowy. W szczególności za niedopuszczalne należy uznać przystąpienie podmiotu 

publicznego do spółki utworzonej uprzednio przez partnera prywatnego (Bejm, Bogdanowicz, 

Piotrowski, 2014, p. 350). 

Wniesienie wkładu własnego przez podmiot publiczny może przybrać formę wniesienia 

wkładu niepieniężnego do spółki celowej. W takim przypadku przeniesienie prawa własności 

nieruchomości może nastąpić poprzez zawarcie umowy spółki, czyniąc zbędną oddzielną 

umowę przenoszącą własność albo poprzez podpisanie odrębnej umowy. Czynności te są 

dokonywane na zasadach określonych w kodeksie spółek handlowych, właściwych dla 

rodzaju spółki, którą podmiot publiczny i partner prywatny zadecydowali się utworzyć. 

Jedyną odrębnością przewidzianą przez ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym jest 

konieczność zwrotu nieruchomości w razie wykorzystania jej niezgodnie z przeznaczeniem 

(art. 9, ust. 4 ustawy). Jest to regulacja analogiczna do wcześniej omówionej, z tym że strony 

powinny ustalić zasady zwrotu nie w umowie o partnerstwie, a w umowie lub statucie spółki. 

5. Podsumowanie 

Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym niewiele miejsca poświęca warunkom, jakie 

musi spełniać umowa o partnerstwie, odsyłając do regulacji dwóch ustaw: o koncesji na 

roboty budowlane lub usługi i prawa zamówień publicznych. Wpływają one bezpośrednio na 

kształt umowy, nie mogą jednak normować wnoszenia wkładów własnych, bowiem są to 

zagadnienia właściwe wyłącznie dla przedsięwzięć w ramach partnerstwa. Stąd w odniesieniu 

do przenoszenia własności nieruchomości powstaje konieczność posiłkowania się przepisami 

kodeksu cywilnego dotyczącymi przede wszystkim poszczególnych umów przenoszących 

prawo własności, tj. umowy sprzedaży, zamiany i darowizny. Rozwiązania kodeksowe 

powinny być stosowane odpowiednio, niezależnie od tego, czy umowa na podstawie której 

następuje zmiana właściciela jest elementem umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, 

czy wchodzi w skład pakietu kontraktowego. Z racji szczególnego przedmiotu wkładu – 

nieruchomości, oraz podmiotu zobowiązanego do jego wniesienia – podmiotu publicznego, 

niezbędne jest odwołanie się do ustawy o gospodarce nieruchomościami. Ma ona na celu m. 

in. ochronę interesów skarbu państwa i jednostek samorządu terytorialnego jako właścicieli 

nieruchomości, stąd wprowadza pewne obostrzenia odnośnie dokonywania nieodpłatnych lub 

częściowo odpłatnych rozporządzeń nieruchomościami. 

Powyższe rozważania prowadzą do wniosku, że prawidłowa ocena sytuacji prawnej  

w przypadku danego przedsięwzięcia partnerstwa publiczno-prywatnego wymaga wykładni 
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przepisów kilku aktów prawnych i określenia ich wzajemnego stosunku. Zabiegi te, choć 

zgodne z techniką prawodawczą, zapobiegającą zbędnemu rozbudowaniu ustawy  

o partnerstwie publiczno-prywatnym i powtarzaniu w niej rozwiązań przewidzianych  

w innych ustawach, utrudniają stosowanie właściwych przepisów i stwarzają problemy 

interpretacyjne. 
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