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Sammanfattning
-;:.n om utlanningarsktip av fastigheteri Polen tradde i kafl24 ma'':s,1920och dettaiir
och tilliigg har dock skett under 6renslopp.
=3r som fortfamndegiiller idag. Fcir?indringar
l:: r:aliseringen frin 20 februari,2004 iir den senasteAndringensom var nddvAndigatt infiira
.---:-om Polenhadekav pe sig att anpassalandetslagar till EU:s regleringarinliir intr?idet
::r 1:amaj 2004. Syftet med normaliseringensinfiirandevar att forkorta och fiirenkla
::oceduren att som utlanningffi tillstend till k6p av fastigheteri Polen.Aven tillst6ndets
Sihighetstidfttrlangdestill 2 ir. Varfiir processenska gA snabbarear ftir att inrikesministem
numer har kav pi sig att undersdkade inkomna ansrikningamaom tillst6nd inom 2 minader.
Fdrenklingenkommer sig av att inrikesministem?ivenfick klara kiterier och styrmedelfiir
vilka krav och villkor utliinningarborde uppfulla ftir att fi ett tillstand utfii.rdat,vilket han
irman inte hade.Sedaninfiirandetav normaliseringenhnns det numer 5 villkor att uppfylla lor
att ffi ett ftirvawstillstand.Det mastefinnas omstandighetersom binder utlanningentill pol€n
pe nagot av fitljande sAtt,bl.a. att utlanningenhar ett polskt medborgarskapeller ha$tammar
frin Polen, ?irgift med en polsk medborgare,har ett uppehillstillst6ndunder en angiventid
eller ett tillstard fttr fast bosattning.Han/hon kan :iven ansesbundentill Polen genom sitt
fiiretag,ekonomiskaktivitet ellerjordbruksverksamhet.Om utliinningeninte uppfyller n6got
av ovan n?imndavillkor m6stedennepi annatvis (se som det skdttesinnan 24 februari,2004)
visa pa att det finns omstandighetersom kopplar honomAennetill Polen. Ett villkor som
alltid mAstevara uppfyllt er att en utlanningskitp av fastighetinte lar hota allmenhetenseller
landetsnationellasakerhet,den allm?innaordningeneller gA emot landetspolitik eller stdra
folkhiil san.
En ny term som inftirdesgenomnormaliseringen2004 var kiip av ,,ett andra
hem" som fick definitionen;"en fastighetsom ar tankt att byggasut liir boende- eller
rekreationssyftenoch som inte kommer att n).ttjasav utlanningensom permanentboende,,.
Kiiilet av "ett andrahem" miste vara av personligbetydelseoch av stor vikt fiir utliinningens
levnadsstandard
och fastigheten1arinte heller dverstigaen total areape 0,5 ha. Vid k6p av
"ett andrahem" behdverman ett kdpetillstind, men dettabehovsinte d6 man vid kitpetillfiillet
legalt bott i Polen i minst 4 ir eller p6 den kdpta fastighetentzinkerdriva ekonomiskaktivitet
koppladtill turism.
En annansak som infiirdes i sambandmed normaliseringenvar att definitionen
av en utliinning deladesin i tve kategoder;niimligen utlZinningarsom har medlemskapi EES,
EuropeiskaEkonomiskaSamarbetsomradet,
och de som inte har det. Skillnademaoch
furdelamamed att vara en EES-medlemAr att man da inte behciversdka kripetillst6ndvid k6p
av fastigheti Polen. Det finns dock undantagften detta och dessagiiller kdp avjord - och
skogsmark,samt ett "andra hem". I dessafall har en dvergengsperiodsatts,dar tillstandskav
giiller 12 6r frin ingAngeni EU ftir skogs-ochjordbruksmark och 5 ir ftir k6p av ett andra
hem. Anledningentill att dessadvergingsperioderhar inlorts Zirfijr att Polensfastighetspriser
annu inte kommit upp i sammanivi som europaprisemaoch dettager dem en matjlighetatt
"komma ikapp". Ett annatundantagar afi alla jordbruksfastighetersom dve$tiger I ha samt
alla fastigheter,oavsettstorlek,som ligger i ndrhetenav de polska landsgransemakraver
tillstend. Vid kitp av en lagenheti Polen krAvs inget tillstend.

2 juli' 2004
Om man vill leda ftiretag i Polen finns regleringama fiir detta i lagen A6n
Enligt denna lag har
om fiiretagande, skotsel och nerl?iggning av ftiretag pi polskt tenitorium
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tidsbegansatbeskydd i Polen.
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