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MEMORANDUM 

 

Niniejsze opracowanie zostało przygotowane na zlecenie udzielone przez Pana Łukasza Baryłkę, 

dyrektora ds. zarządzania nieruchomościami w  Integrum Management Sp. z o.o. (dalej jako „Spółka”).  

 

I. Przedmiot badania: 

 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest omówienie projektu ustawy o przekształceniu prawa 

użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów  oraz 

omówienie Uchwały Nr /1217/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 czerwca 2017 r. w 

sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od opłat za 

przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla osób fizycznych i 

spółdzielni mieszkaniowych, a także zagadnień szczegółowo wskazanych w odpowiedzi na pytania 

przygotowane przez Spółkę.  

 

II. Źródła uwzględnione w opracowaniu: 

 

 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia z dnia 10 marca 2015 r., sygn. K 29/13 (Dz. U. z 

2015 r. poz. 373); 

 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo 

własności nieruchomości  (tj.  Dz.U. z 2012 r. poz. 83) 
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 Projekt ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na 

cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów (Projekt z dnia 12 maja 2017 r.)  

 Uchwała Nr L/1217/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 czerwca 2017 r.  

 

III. Ocena analizowanego zagadnienia: 

 

Projekt ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele 

wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów  (Projekt z dnia 

12 maja 2017 r.) został przygotowany z inicjatywy Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Wskazać 

należy, że w toku prac nad projektem została zmieniona jego nazwa oraz w sposób istotny jego założenia 

(m.in. Projekty ustawy z dnia 11 sierpnia 2016 r., z dnia 7 listopada 2017 r., z dnia 16 lutego 2017 r.) 

Zgodnie z harmonogramem prac legislacyjnych na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji, 

projekt ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele 

mieszkaniowe w prawo własności gruntów został przekazany przez Ministra Infrastruktury i 

Budownictwa do rozpatrzenia na posiedzeniu Komitetu Stałego Rady Ministrów.  

Podkreślić w tym miejscu należy, że projektowana ustawa nie weszła w życie z dniem 1 lipca 2017 r. 

Zgodnie z opinią Rady Legislacyjnej przedstawioną data dokonania przekształcenia praw 

współużytkowania wieczystego będzie wymagać przesunięcia na inny termin co podyktowane będzie 

terminem zakończenia procesu legislacyjnego. Wskazać bowiem należy, że termin dokonania 

przekształcenia praw użytkowania wieczystego w prawo własności ex lege nastąpić ma z dniem wejściem 

w życie projektowanej ustawy.  Z uwagi na to, że prace legislacyjne są nadal w toku, nie można obecnie 

przewidzieć ostatecznej daty wejścia w życie ustawy, niemniej jednak Ministerstwo Infrastruktury i 

Budownictwa jako prawdopodobny termin wskazuje datę 1 października 2017 r. bądź 1 stycznia 2018 r.  

Wskazać należy, że projektowana ustawa ma być komplementarna, a równocześnie rozłączna wobec 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności 

nieruchomości. Projekt przewiduje wprowadzenie zmiany w ustawie z 2005 r. w szczególności w 

zakresie jej art. 1. Wprowadzenie tych zmian podyktowane jest koniecznością wykonania wyroku 

Trybunału Konstytucyjnego z dnia z dnia 10 marca 2015 r., sygn. K 29/13. Wyrok został omówiony 

poniżej.  

 

1. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 marca 2015 r.  

 

W wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 marca 2015 r., sygn. K 29/13 (Dz.U. z 2015 r. 

poz. 373) Trybunał orzekł, że art. 1 ust. 1 i 3  ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu 

użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w zakresie, w jakim przyznaje uprawnienie 

do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności osobom fizycznym i prawnym, 

które nie miały tego uprawnienia w dniu wejścia w życie ustawy z 28.7.2011 r. o zmianie ustawy o 
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gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 187, poz. 1110), jest niezgodny z 

art. 2 Konstytucji RP, a ponadto: 

1) w zakresie, w jakim dotyczy nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu 

terytorialnego, jest niezgodny z art. 165 ust. 1 Konstytucji RP; 

2) w zakresie, w jakim dotyczy nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, nie jest 

niezgodny z art. 165 ust. 1 oraz art. 167 ust. 1 i 2 Konstytucji RP. 

Wskazać należy w pierwszej kolejności na argumenty przedstawione przez wnioskodawców.  

Do Trybunału Konstytucyjnego zostały wniesione trzy wnioski: Rady Miasta Poznania z 5 marca 

2012 r., Rady Miasta Szczecin z 22 czerwca 2012 r. oraz Rady Gminy Ustronie Morskie z 10 lipca 2012 

r. o zbadanie zgodności z Konstytucją regulacji rozszerzającej krąg podmiotowy i przedmiotowy 

możliwości przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. 

Wnioskodawcy zakwestionowali przede wszystkim rozszerzenie, w wyniku ustawy nowelizującej 

z 2011 r., przedmiotowego zakresu ustawy o przekształceniu z 2005 r., czego następstwem było 

zniesienie ograniczenia co do rodzaju nieruchomości, mogących być przedmiotem wniosku o 

przekształcenie. Zdaniem wnioskodawców, skutkiem takiej regulacji jest utrata przez jednostki 

samorządu terytorialnego wpływu na sposób zagospodarowania nieruchomości, które na podstawie 

umowy oddały w użytkowanie wieczyste. 

Wnioskodawcy zakwestionowali także obligatoryjność przekształcenia prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności nieruchomości na żądanie użytkownika wieczystego. Prowadzi to do 

wyzucia jednostek samorządu terytorialnego z prawa własności nieruchomości, przy jednoczesnym 

pozbawieniu ich swobody podjęcia decyzji o zbyciu nieruchomości oraz ograniczeniu możliwości 

wpływu na to, komu przypadnie jej własność. W ocenie wnioskodawców, zaskarżone rozwiązanie 

ustawowe stanowi nadmierną i nieuzasadnioną ingerencję w samodzielność jednostki samorządu 

terytorialnego oraz jej uprawnienia właścicielskie, a także w stosunki prawne między użytkownikiem 

wieczystym a daną jednostką, które winny być oparte na zasadzie swobody umów. 

Ponadto, zarzuty sformułowane we wnioskach oraz pismach wskazywały, że przekształcenie prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności pozbawia jednostki samorządu terytorialnego stałych 

dochodów, które przez kolejne lata uzyskiwałyby z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości.  

Dokonując oceny argumentów podniesionych przez wnioskodawców, Trybunał wskazał, że w  

rozpatrywanej sprawie przedmiotem krytyki jest zarzucane przez nich rozszerzenie zakresu 

podmiotowego, przedmiotowego i czasowego uwłaszczenia użytkowników wieczystych. 

 

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o przekształceniu z 2005 r., w brzmieniu nadanym ustawą nowelizującą z 

2011 r., osoby fizyczne i prawne będące 13 października 2005 r. użytkownikami wieczystymi 

nieruchomości mogą wystąpić z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego tych 

nieruchomości w prawo własności.  

Zgodnie z art. 1 ust. 3 ustawy o przekształceniu z 2005 r. z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności nieruchomości mogą również wystąpić osoby fizyczne i prawne będące 

następcami prawnymi osób, o których mowa w art. 1 ust. 1 i 1a, oraz osoby fizyczne i prawne będące 

następcami prawnymi osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy o przekształceniu z 2005 r. 

Zdaniem Trybunału zmiana dokonana ustawą nowelizującą jest radykalna. Zmiana ta polega 

przede wszystkim na objęciu uwłaszczeniem wszystkich osób prawnych, podczas gdy do tej pory - co do 

zasady - uprawnionymi były spółdzielnie mieszkaniowe. Co więcej, ustawodawca zadecydował o 
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rozszerzeniu kręgu osób fizycznych uprawnionych do żądania. Dotychczas ustawodawca określił krąg 

uprawnionych osób fizycznych przy pomocy obiektywnych kryteriów. Po nowelizacji uprawnienie 

uzyskały osoby fizyczne, przy czym sposób nabycia prawa użytkowania wieczystego i cel korzystania z 

tego prawa nie są istotne dla zaistnienia uprawnienia do żądania przekształcenia.  

Rozszerzenie przedmiotowe polegało na tym, że ustawodawca całkowicie oddzielił uwłaszczenie 

od celu, na jaki przeznaczona jest nieruchomość. Uwłaszczenie obejmuje wszystkie nieruchomości 

(niezależnie od ich przeznaczenia) i ogół podmiotów prawnych (osoby fizyczne i osoby prawne), pod 

warunkiem przysługiwania im (ich poprzednikom prawnym) użytkowania wieczystego 13 października 

2005 r. Rozszerzenie czasowe uwłaszczenia nie dotyczy daty powstania stosunku prawnego, polega 

natomiast na zniesieniu daty końcowej, do której podmioty uprawnione mogą zgłaszać swe żądanie. 

Według art. 1 ust. 5 ustawy o przekształceniu z 2005 r. w jej pierwotnym brzmieniu, datą tą był 31 

grudnia 2012 r. Ponieważ ustawa nowelizująca z 2011 r. przepis ten usunęła, obecnie nie ma terminu 

ograniczającego zgłaszanie żądań. 

Mając na uwadze powyższe, według ustawy nowelizującej uwłaszczenie uzyskało charakter powszechny. 

O powstaniu uprawnienia do żądania przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność 

decyduje zatem jedynie przysługiwanie danemu podmiotowi prawa użytkowania wieczystego we 

wskazanym dniu.  

Zdaniem Trybunału, administracyjny tryb przekształcenia narusza konstytucyjnie chronioną 

samodzielność gmin i przysługujące im prawo własności (art. 165 ust. 1 Konstytucji). W kontekście 

wyrażonej w art. 2 Konstytucji zasady sprawiedliwości społecznej, w ocenie Trybunału,  radykalne 

rozszerzenie kręgu podmiotów uprawnionych do żądania przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 

w prawo własności, stanowi przykład naruszenia zaufania jednostek samorządu terytorialnego do 

państwa. Trybunał podzielił stanowisko wnioskodawców, że kwestionowany przepis wykreował 

przywileje majątkowe dla określonych grup podmiotów.  

W konsekwencji, w wyniku wydania przez Trybunał Konstytucyjny orzeczenia, z dniem 17 

marca 2015 r. tj. od dnia publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego w Dzienniku Ustaw (Dz. U. 2015 

poz. 373) przestał obowiązywać artykuł 1 ust. 1 Ustawy stanowiący, że osoby fizyczne i prawne będące 

w dniu 13 października 2005 r. użytkownikami wieczystymi nieruchomości mogą wystąpić z żądaniem 

przekształcenia prawa użytkowania wieczystego tych nieruchomości w prawo własności. Podobnie 

przestał obowiązywać artykuł 1 ust 3 Ustawy przewidujący, że wniosek z żądaniem przekształcenia mogą 

również wnieść osoby fizyczne i prawne będące następcami prawnymi osób, o których mowa w ustępie 1 

artykułu 1 Ustawy. 

Praktyczną konsekwencją ogłoszenia wyroku Trybunału Konstytucyjnego jest wyłączenie 

możliwości wystąpienia o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przez 

osoby prawne (inne niż spółdzielnie mieszkaniowe) na postawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 

2005 r. o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. 

Aktualnie, z żądaniem takim wystąpić może jedynie:  

1) osoba fizyczna będąca w dniu 13 października 2005 r. użytkownikiem wieczystym 

zabudowanej nieruchomości na cele mieszkaniowe lub zabudowanej garażem albo przeznaczonej 
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pod tego typu zabudowę oraz osoba fizyczna będą w tym dniu użytkownikiem wieczystym 

nieruchomości rolnej; 

 

2)  osoba fizyczna będąca w dniu 13 października 2005 r. użytkownikiem wieczystym 

nieruchomości niezależnie od jej przeznaczenia, jeżeli użytkowanie wieczyste uzyskała: –  

a) w zamian za wywłaszczenie lub przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz Skarbu Państwa 

na podstawie innych tytułów, przed dniem 5 grudnia 1990 r.; 

b) na podstawie artykułu 7 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu 

gruntów na obszarze m.st. Warszawy (Dz.U. Nr 50, poz. 279);  

3)  właściciele lokali (osoby fizyczne i prawne), których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje 

prawo użytkowania wieczystego, pod warunkiem, że ich prawo użytkowania wieczystego spełnia 

warunki określone w pkt 1 powyżej;  

4)  spółdzielnie mieszkaniowe będące właścicielami budynków mieszkalnych lub garaży, pod 

warunkiem, że ich prawo użytkowania wieczystego spełnia warunki określone w pkt 1 powyżej; 

5)    osoby fizyczne będące następcami prawnymi osób wymienionych powyżej oraz osoby prawne 

będące następcami prawnymi osób prawnych, o których mowa w pkt 3 i 4 powyżej.  

 

2. Projekt ustawy z dnia 12 maja 2017 r.  

 

Projekt ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na 

cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów ma na celu przekształcenie z mocy prawa, prawa  

użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.  

W konsekwencji nastąpi przekazanie ww. gruntów na współwłasność ich aktualnym użytkownikom 

wieczystym. 

Jedynie dla przypomnienia należy wskazać, że aktualnie obowiązująca ustawa z dnia 29 lipca 

2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przyznaje 

roszczenie o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności określonemu kręgowi 

użytkowników. Na jej podstawie osoby fizyczne będące w dniu 13 października 2005 r. użytkownikami 

wieczystymi nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub zabudowanych garażami albo 

przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę oraz nieruchomości rolnych, a także spółdzielnie 

mieszkaniowe mogą wystąpić z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego tych 

nieruchomości w prawo własności. 

Artykuł 1 ust. 1 projektowanej ustawy jest podstawą prawną przekształcenia z mocy prawa praw 

użytkowania wieczystego gruntów  zabudowanych na cele mieszkaniowe, istniejących w dniu 1 lipca 

2017 r. w prawo współwłasności tych gruntów. 

W art. 1 ust. 2 zakreślono zakres przedmiotowy ustawy. W przepisie zdefiniowano pojęcie „gruntów 

zabudowanych na cele mieszkalne”. Zgodnie z projektem ustawa miała dotyczyć nieruchomości 

gruntowe zabudowane budynkiem lub budynkami użytkowymi w dniu 1 lipca 2017 r. w całości lub 



 

Warsaw  |  Poland 
CEE ATTORNEYS SZMIGIEL & PAPROS spółka jawna 
ul. Wiśniowa 40B lok. 13, 02-520 Warszawa, Polska 
warsaw@ceeattorneys.com 
+48 22 628 64 13 

Spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym 
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
 
nr KRS 0000556034, nr REGON: 141570521, nr NIP: 7010146022 

CEE Attorneys 
Bratislava (Slovakia) 
Prague (Czech Republic) 
Warsaw (Poland) 
Vilnius (Lithuania) 

 
 

części na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych, w tym budynkiem lub budynkami 

wielolokalowymi, w których co najmniej jednej lokal mieszkalny stanowił w tym dniu przedmiot 

odrębnej własności.  

Projektowana konstrukcja art. 1ust. 2 pozwala na objęcie zakresem ustawy również gruntów 

zabudowanych budynkami wielolokalowymi o funkcji mieszanej, np. mieszkaniowo-usługowej. W 

odniesieniu do budynków, w których znajdują się  poza lokalami mieszkalnymi również lokale handlowe 

i usługowe, w takim przypadku wszyscy właściciele lokali w budynku uzyskają udział we własności 

gruntu.  

Ustawodawca nie wprowadził do projektu przepisu, który stanowiłby odwzorowanie art. 1 ust. 1b pkt 3 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu, w myśl którego przekształcenie nie ma zastosowania w 

przypadku nieruchomości, wobec których toczy się postępowanie administracyjne, mające na celu 

nabycie nieruchomości lub jej części pod inwestycję celu publicznego. Przekształcenie pod rządami 

aktualnie obowiązującej ustawy dokonywane jest na wniosek. Oznacza to, ze w przypadku nieruchomości 

lub jej części, gdy wszczęte postępowanie wywłaszczeniowe nie dojdzie do skutku, użytkownik 

wieczysty może ponownie wystąpić z wnioskiem o przekształcenie. Wyłączenie z projektu ustawy takich 

nieruchomości, uniemożliwi przekształcenie użytkowania wieczystego z mocy prawa, w przypadku gdy 

wywłaszczenie nie dojdzie do skutku.  

Kolejny ustęp artykułu pierwszego ma charakter porządkujący. Wyraża on zasadę, że po przekształceniu 

właściciel lokalu uzyska udział we własności gruntu w takiej wysokości, w jakiej przysługiwał mu udział 

w użytkowaniu wieczystym.  

W art. 2 została uregulowana materia ujawnienia ustawowego przekształcenia współużytkowania 

wieczystego we współwłasność gruntu. W przepisie wskazano katalog organów reprezentujących 

dotychczasowego właściciela gruntu, które będą wydawały zaświadczenia o przekształceniu użytkowania 

wieczystego w prawo współwłasności gruntu. Zaświadczenie będzie stanowiło podstawę ujawnienia 

współwłasności gruntu w księdze wieczystej. Celem zaświadczenia będzie potwierdzenie faktu, który 

nastąpił z mocy prawa.  

Właściwy organ wydaje zaświadczenie z urzędu nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia 

przekształcenia albo na wniosek właściciela w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku.  

Projekt zakłada, ze wydanie zaświadczenia będzie należało do urzędników, którzy do tej pory zajmowali 

się naliczaniem, poborem, egzekucją i aktualizacją opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego. 

Właściwy organ będzie przekazywał zaświadczenia do właściwego miejscowo sądu prowadzącego księgi 

wieczyste w celu dokonania wpisów.  

Następnie, wskazać należy, że art. 3 projektowanej ustawy określa zasady ponoszenia opłaty 

przekształceniowej. Z uwagi na fakt, że przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo 

własności następuje z mocy prawa, strony nie mają zatem możliwości odziaływania na przekształcenie 

oraz jego warunki, rozsądnym rozwiązaniem jest ustalenie odpłatności za przekształcenie w oparciu o 

dotychczasowy system opłat rocznych.  Co istotne, zgodnie z założeniami projektu ustawy, wysokość 

opłat ma pozostać na dotychczasowym poziomie, a wręcz opłaty mogą się okazać niższe, z uwagi na fakt, 

że opłaty nie będą podlegały aktualizacji.  

Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu, właściciel 

będzie ponosił cykliczną, roczną opłatę przekształceniową na rzecz dotychczasowego właściciela gruntu. 
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Termin wnoszenia opłat, będzie odpowiadał aktualnie obowiązującemu terminowi, tj. będzie upływać 31 

marca każdego roku.  

Ustawodawca wprowadził także możliwość rozłożenia na raty, a także możliwość zmiany 

terminu wnoszenia opłat na wniosek złożony nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności.  W 

projekcie ustawy wskazano, że opłaty przekształceniowe będą uiszczane przez okres 20 lat liczony od 

dnia 1 stycznia 2017 r. Wskazać przy tym należy, że termin wnoszenia opłat będzie upływać 31 marca 

każdego roku. Zgodnie z projektem, istnieje również możliwość jednorazowego wniesienia wszystkich 

opłat za przekształcenie.  

Projekt wprowadza dwa okresy wnoszenia opłat: 

a) 20 lat – w przypadku gruntów zabudowanych na cele mieszkalne, które wnoszone będą przez osoby 

fizyczne, które w dniu 1 lipca 2017 r. nie prowadzą działalności gospodarczej na gruncie, budynki, 

lokalu mieszkalnym. Przepis stosuje się odpowiednio do spółdzielni mieszkaniowych 

b) 33 lata – w przypadkach innych niż powyżej określone, tj. w przypadku gruntów zabudowanych 

budynkami mieszkalnymi wykorzystywanymi na działalność gospodarczą 

W art. 4 projektowanej ustawy przewidziano trzy przypadki, w których przekształcenie następuje 

nieodpłatnie. Ma to miejsce w stosunku do osób fizycznych lub ich spadkobierców oraz spółdzielni 

mieszkaniowych, które na podstawie przepisów dotychczasowych wniosły jednorazowe opłaty roczne za 

cały okres użytkowania wieczystego albo które użytkowanie wieczyste uzyskały na podstawie art. 7 

dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu wieczystym na obszarze m. st. 

Warszawy. Tym podmiotom będzie przysługiwało nieodpłatne przekształcenie w przypadku, gdy 

użytkowanie wieczyste uzyskały na podstawie innych tytułów prawnych, w zamian za wywłaszczenie lub 

przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz Skarbu Państwa przed dniem 5 grudnia 1990 r.  

Artykuł 4 projektowanej ustawy przewiduje możliwość waloryzacji opłat rocznych przekształceniowych. 

Waloryzacja będzie dokonywana przy zastosowaniu wskaźników zmian cen nieruchomości, zgodnie z 

zasadami określonymi w art. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami.  

Ponadto w art. 5 przewidziana została możliwość udzielania bonifikat od opłat przekształceniowych.  

Zgodnie z art. 5 ust. 1 projektu ustawy, organ właściwy może udzielić bonifikaty osobom fizycznym nie 

prowadzącym działalności gospodarczej na gruntach podlegających przekształceniu za dany rok w 

odniesieniu do gruntów stanowiących przed dniem 1 lipca 2017 r. własność: 

1) Skarbu Państwa – na podstawie zarządzenia wojewody 

2) jednostki samorządu terytorialnego – na podstawie uchwały właściwej rady lub sejmiku  

Projekt ustawy przewidział także udzielenie bonifikaty obligatoryjnej (w wysokości 50 % od sumy opłat) 

na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej w przypadku jednorazowego 

wniesienia opłat przekształceniowych rocznych za przekształcenie prawa do nieruchomości stanowiących 

przed dniem 1 lipca 2017 r. własność Skarbu Państwa.  Jeśli zaś chodzi o nieruchomości, stanowiące 

przed tym dniem własność jednostek samorządu terytorialnego, zaproponowano możliwość udzielenia 

bonifikaty przez właściwy organ, na podstawie uchwały rady lub sejmiku.  
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System bonifikat przewidziany w projektowanej ustawie nie odpowiada temu przewidzianemu w 

aktualnie obowiązującej ustawie. Różnica wynika z faktu, że odmienny jest tryb przekształcenia. Jak już 

zostało wskazane, aktualnie przekształcenie dokonywane jest na wniosek, zgodnie z projektem ustawy 

następować będzie ex lege. W projektowanej ustawie, systemem bonifikat objęci zostali właściciele lokali 

mieszkalnych raz domów jednorodzinnych, którzy wykorzystują swoje nieruchomości wyłącznie na 

zaspokajanie własnych potrzeb rodzinnych. 

Zgodnie z art. 6 opłata przekształceniowa może podlegać waloryzacji, która następować będzie przy 

zastosowaniu wskaźników zmian cen nieruchomości, zgodnie z zasadami określonymi w art. 5 ustawy o 

gospodarce nieruchomościami.  

Artykuł 9 projektowanej ustawy określa regulację szczególną tj. tzw. „opóźnione” przekształcenie. 

Regulacja ta odnosi się rozwiązania kwestii ustanowienia odrębnej własności lokali na gruntach 

oddanych w użytkowanie wieczyste, zabudowanych zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, budynkiem lub 

budynkami użytkowanymi w całości lub w części na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych, na których 

do dnia 1 lipca 2017 r. nie sprzedano ani jednego lokalu mieszkalnego. Projekt zakłada przekształcenie 

normatywne bezpośrednio po wydzieleniu i sprzedaży pierwszego lokalu mieszkalnego (tzw. opóźnione 

prawo do normatywnego przekształcenia).  

Rozwiązanie przewidujące możliwość tzw. „opóźnionego” przekształcenia prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności przewidziano dla gruntów, które po dniu 1 lipca 2017 r. zostaną 

zabudowane domami jednorodzinnymi (art. 10 projektu).  

W art. 13 ustawy, zaproponowano regulację, zgodnie z którą za bezprzedmiotowe uznane zostaną 

postępowania w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 

nieruchomości wszczętych na podstawie  aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy, wskazuje się, że wprowadzenie proponowanych rozwiązań 

będzie konsekwencją dokonania zmiany ustaw:  

- z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  

- z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu  użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości   

Zmiana ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu wynika z komentowanego powyżej wyroku 

Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 marca 2015 r., sygn. akt K 29/13. Jak wskazano, Trybunał ocenił 

jako niekonstytucyjne rozszerzenie przedmiotowego i podmiotowego zakresu ustawy, dokonane ustawą z 

dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U.  Nr 187, poz. 1110).  Zgodnie z projektem art. 1 ust. 1 tej ustawy będzie brzmieć: 

„Osoby fizyczne będące w dniu 13 października 2005 r. użytkownikami wieczystymi nieruchomości 

zabudowanych garażami albo przeznaczonych pod zabudowę na cele mieszkaniowe lub pod zabudowę 

garażami, a także nieruchomości rolnych mogą wystąpić z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania 

wieczystego tych nieruchomości w prawo własności. Uprawnienie wygasa jeżeli żądanie nie zostanie 

zgłoszone do dnia 31 grudnia 2018 r. Przez nieruchomość rolną rozumie się nieruchomość rolną w 

rozumieniu Kodeksu cywilnego, z wyłączeniem nieruchomości przeznaczonych w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na 

cele inne niż rolne” 
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 Z kolei art. 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie: Z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w 

prawo własności nieruchomości mogą również wystąpić osoby fizyczne będące następcami prawnymi 

osób, o których mowa w ust. 1 i 1a oraz osoby fizyczne i prawne będące następcami prawnymi osób, o 

których mowa w ust. 2  

 Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntu w 

prawo własności gruntu zgodnie z projektem ustawy wyniesie 20 zł.  

 

IV. Pytania Spółki  

1. Jak wygląda procedura składania wniosków? Czy może je zgłaszać indywidualnie każdy 
właściciel? 

Na wstępie należy wskazać, że wspólnota mieszkaniowa nie ma legitymacji do wystąpienia z 

wnioskiem o przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności (tak: Radosław Skwarło 

Komentarz do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo 

własności nieruchomości.) Zgodnie z aktualnie obowiązującą ustawą z dnia 29 lipca 2005 r.  z wnioskiem 

o przekształcenie powinni wystąpić, co do zasady, wszyscy współużytkownicy wieczyści, jednakże dla 

wszczęcia postępowania wystarczające jest żeby stosowne wnioski  (każdy z nich składa wniosek 

indywidualny) złożyli współużytkownicy wieczyści, których suma udziałów wynosi co najmniej 

połowę. Aby mogło dojść do przekształcenia, koniecznym jest, aby żaden współużytkownik wieczysty 

nie złożył sprzeciwu wobec zamierzenia pozostałych. W przeciwnej sytuacji, organ zawiesza 

postępowanie, a art. 199 kodeksu cywilnego stosuje się odpowiednio (tzn. współużytkownicy wieczyści, 

których udziały w prawie wynoszą co najmniej połowę mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który 

orzeknie mając na względzie cel zamierzonej czynności oraz interesy wszystkich współwłaścicieli). 

Złożenie wniosku przez współużytkowników, posiadających co najmniej połowę udziałów, nie 

oznacza jednak, że organ jest uprawniony do orzeczenia przekształcenia także w stosunku do tych, którzy 

z wnioskiem nie wystąpili. W przypadku otrzymania takiego wniosku, organ powinien zatem w pierwszej 

kolejności powiadomić pozostałych użytkowników wieczystych o złożonym wniosku o przekształcenie i 

o możliwości złożenia przez nich sprzeciwu (tak m.in. wyr. WSA w Bydgoszczy z 27.2.2013 r., II SA/BD 

704/12, Legalis). Bez względu na to, czy są oni zainteresowani przekształceniem, czy będą je 

kwestionować w drodze sprzeciwu lub też pomijać milczeniem fakt skierowania do nich zawiadomienia o 

wszczęciu postępowania w tej sprawie – przysługuje im status strony postępowania i będą oni również 

adresatami decyzji w przedmiocie przekształcenia. 

Jeśli sprzeciw złoży choćby jedna osoba będąca współużytkownikiem wieczystym, wówczas organ 

zobowiązany jest zawiesić postępowanie, w oparciu o art. 2 ust. 2 aktualnie obowiązującej ustawy i art. 

97 § 1 pkt 4 kodeksu postępowania administracyjnego  do czasu wydania przez sąd orzeczenia, w którym 

orzeknie – mając na względzie cel zamierzonej czynności oraz interesy wszystkich współużytkowników 

wieczystych – w zastępstwie współużytkowników wieczystych sprzeciwiających się przekształceniu, na 

korzyść wnioskodawców lub też podtrzyma sprzeciw (odpowiednie stosowanie art. 199 KC). 

Zawiadamiając o zawieszeniu postępowania, organ powinien jednocześnie wezwać wnioskodawców do 

wystąpienia do sądu w celu uzyskania stosownego orzeczenia. Przy braku zgody jednego ze 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mrswglrsgyydmmjvgu2de
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mrswglrsgyydmmjvgu2de
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgi2tqojzhe4toltqmfyc4mztgqzdqmrtga
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgi2tqojzhe4toltqmfyc4mztgqzdqmrtga
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgmydsnbrgq3tiltqmfyc4mzugi3dqobrgi
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współużytkowników wieczystych na przekształcenie prawa użytkowania wieczystego rozstrzygnięcie 

sądu powszechnego, wydane w oparciu o stosowany odpowiednio art. 199 KC, zastępuje ową "brakującą" 

zgodę, a organ administracji zobowiązany jest przyjąć, że wniosek pochodzi od wszystkich 

współużytkowników wieczystych. 

 Celem rozpoczęcia procedury przekształcenia użytkowania wieczystego gruntu we własność, 

właściciele lokali powinni jednocześnie,  powinni złożyć do właściwego urzędu komplet wniosków o 

przekształcenie wraz z sądowymi wypisami z ksiąg wieczystych lokalowych (nie starszymi niż 3 

miesiące, z aktualnymi danymi) - odpowiedni wypis dołączony do każdego wniosku – oraz pismo 

przewodnie od Wspólnoty ze wskazaniem swojego przedstawiciela upoważnionego do kontaktu w 

sprawie przekształcenia. Przedstawiciel Wspólnoty powinien być również wskazany we wniosku. 

Formularze wniosków można pobrać ze strony internetowej właściwego urzędu.  
Oprócz tego niezbędnym jest dostarczenie przez Wspólnotę informacji na temat pozostałych 

współużytkowników wieczystych danej nieruchomości określające: nr lokalu, jego faktyczne 

przeznaczenie (użytkowe lub mieszkalne), imię i nazwisko aktualnego właściciela z imionami jego 

rodziców (lub nr PESEL), adres korespondencyjny, wielkość udziałów w nieruchomości i datę 

wygaśnięcia jego użytkowania wieczystego. Powyższe dane są niezbędne do weryfikacji własności lokali 

oraz określenia przez rzeczoznawcę kosztów przekształcenia użytkowania wieczystego dla 

poszczególnych właścicieli lokali. 

 

2. Czy potrzebna jest zgoda wspólnoty w formie uchwały?  

Dla wyrażenia zgody przez właścicieli nie stosuje się przepisów ustawy o własności lokali, gdyż 

dotyczą zarządu nieruchomością wspólną. Uchwała właścicieli lokali – członków wspólnoty 

mieszkaniowej nie zastąpi braku zgody niektórych współużytkowników wieczystych. Zatem podjęcie 

uchwały wyrażającej zgodę na przekształcenie, nie ma znaczenia dla skuteczności wniosku w sprawie 

przekształcenia. Taka uchwała może mieć jedynie znaczenie „organizacyjne” dla samej wspólnoty 

mieszkaniowej, pomocne przy egzekwowaniu  od poszczególnych właścicieli lokali składania wniosków.  

 

3. Czy potrzebna jest jednomyślna zgoda wszystkich właścicieli?  

Jak zostało już powyżej wskazane, do  skutecznego wniesienia wniosku o przekształcenie 

konieczne jest złożenie wniosków przez użytkowników, których suma udziałów wynosi co najmniej 

połowę. Jeżeli jednak chociaż jeden współużytkownik wieczysty zgłosi pisemny sprzeciw wobec 

wniosków złożonych o przekształcenie, postępowanie w sprawie zostaje zawieszone. Wówczas stosuje 

się odpowiednio art. 199 kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 199 kodeksu cywilnego: „Do rozporządzania 

rzeczą wspólną oraz do innych czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest 

zgoda wszystkich współwłaścicieli. W braku takiej zgody współwłaściciele, których udziały wynoszą co 

najmniej połowę, mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeknie mając na względzie cel 

zamierzonej czynności oraz interesy wszystkich współwłaścicieli. Współużytkownicy wieczyści, których 

udziały wynoszą co najmniej połowę, mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeknie mając na 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgmydsnbrgq3tiltqmfyc4mzugi3dqobrgi
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względzie cel zamierzonej czynności oraz interes wszystkich współużytkowników wieczystych. W 

praktyce oznacza to, że na podstawie zacytowanego przepisu wystąpić można do sądu powszechnego, 

który po zbadaniu sprawy może wydać, w zastępstwie osoby, która nie chce złożyć wniosku, orzeczenie, 

które zastąpi oświadczenie woli tej osoby.  

 

4. Czy z bonifikaty mogą skorzystać nieruchomości w której są lokale usługowe?  

 

5. Czy z bonifikaty mogą skorzystać nieruchomości, w której lokale mieszkalne kupione są przez 

osoby prawne lub prowadzone są działalności gospodarczej?  

 

 Okoliczność skorzystania z bonifikat uzależniona jest od tego, kto jest właścicielem gruntu 

oddanego w użytkowanie wieczyste, a zatem czy właścicielem gruntu jest jednostka samorządu 

terytorialnego, czy Skarb Państwa. 

Zgodnie z aktualnie obowiązującą ustawą, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących 

własność Skarbu Państwa osobom fizycznym, które prawo użytkowania wieczystego uzyskały przed 

dniem 5 grudnia 1990 roku, oraz ich następcom prawnym, organ właściwy do wydania decyzji udziela, 

na ich wniosek, 50 proc. bonifikaty od tej opłaty. W przypadku nieruchomości lub jej części wpisanej do 

rejestru zabytków, opłatę obniża się o 50 proc. Wysokość tych bonifikat może zostać dodatkowo 

powiększona przez właściwe organy decyzyjne. 

 W odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego organ 

właściwy do wydania decyzji może, na podstawie uchwały właściwej rady lub sejmiku, udzielić 

wyższej, niż określona w ust. 10, bonifikaty od opłaty, o której mowa w ust. 1. (wyższej niż 50 %).  

W dniu 8 czerwca 2017 r. Rada m.st. Warszawy wydała uchwałę NrL/1217/2017 w sprawie określenia 

warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od opłat za przekształcenie prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla osób fizycznych i spółdzielni 

mieszkaniowych. Uchwała weszła w życie  po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego, tj. w dniu 4 lipca 2017 r.  

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na udzielenie 95% bonifikaty osobom fizycznym i spółdzielniom mieszkaniowym 

od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 

zabudowanych budynkami mieszkalnymi lub garażami. 

Istotne w kontekście, odpowiedzi na pytanie ma brzmienie § 2 Uchwały. 

§ 2. W przypadku przeznaczenia nieruchomości na cele mieszkaniowe i inne, bonifikata, o której mowa w 

§ 1, będzie przysługiwała proporcjonalnie  do  stosunku  powierzchni  lokali  mieszkalnych  i 

garażowych do powierzchni wszystkich lokali w nieruchomości. 
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Mając zatem na uwadze brzmienie § 2 Uchwały, wskazać należy, że nieruchomości oddane zarówno 

na cele mieszkalne i inne (usługowe) mogą skorzystać z bonifikaty, jednakże z tym zastrzeżeniem, że 

bonifikata będzie udzielona proporcjonalnie jedynie na tę część nieruchomości na którą składają się 

lokale mieszkalne i garażowe, tak więc lokale usługowe samoistnie nie będą korzystać z bonifikaty, 

co automatycznie nie pozbawia budynków mieszkalnych, w których również znajdują się lokale 

usługowe, prawa do ubiegania się o bonifikatę.  

§ 1 Uchwały nie wskazuje wśród katalogu podmiotów uprawnionych do skorzystania z bonifikaty 

osób prawnych.  

Uzupełniająco, omawiając Uchwałę, należy wskazać, że możliwe jest udzielenie 99 % bonifikaty 

osobom fizycznym i spółdzielniom mieszkaniowym, które wniosły opłatę za cały 99 letni okres 

użytkowania wieczystego, od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w 

prawo własności nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi lub garażami. 

Ponadto, zgodnie z § 3 Uchwały, bonifikaty udziela się na wniosek użytkownika wieczystego.  

Co istotne, bonifikata zostanie udzielona, jeżeli użytkownik wieczysty w chwili wydania decyzji nie 

zalega ze zobowiązaniami finansowymi wobec m.st. Warszawy związanymi z prawem użytkowania 

wieczystego nieruchomości stanowiącej przedmiot przekształcenia.  

6. Czy znaczenie ma rok budowy nieruchomości?  

Dla spełnienia przesłanek żądania przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 

istotne jest, aby w dniu 13 października 2005 r. wnioskodawca był użytkownikiem wieczystym 

nieruchomości  zabudowanej na cele mieszkaniowe lub zabudowanej garażem albo przeznaczonej na 

te cele oraz należał do kręgu podmiotów uprawnionych do żądania przekształcenia, który został 

szczegółowo wskazany w niniejszym opracowaniu.  

7. Opłaty  

Należy wskazać, że przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności ma co do 

zasady charakter odpłatny. Osoba, na rzecz której zostało przekształcone prawo użytkowania 

wieczystego w prawo własności (dotychczasowy użytkownik wieczysty), jest obowiązana uiścić 

dotychczasowemu właścicielowi opłatę z tytułu tego przekształcenia. Opłata z tytułu 

przekształcenia ustalana jest w decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w 

prawo własności.  Ustalenie opłaty następuje na podstawie wartości nieruchomości, ustalonej przez 

rzeczoznawcę majątkowego w formie operatu szacunkowego. Do ustalenia opłaty stosuje się ponadto 

art. 69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z  2015 r., poz. 

1774 ze zm.), zgodnie z którym na poczet ceny nieruchomości gruntowej sprzedawanej jej 

użytkownikowi wieczystemu zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego tej 

nieruchomości, określoną według stanu na dzień sprzedaży. Oznacza to, że opłata z tytułu 

przekształcenia stanowi różnicę pomiędzy wartością rynkową nieruchomości a wartością prawa 
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użytkowania wieczystego ustaloną na dzień wydawania decyzji. Wartość prawa użytkowania 

wieczystego nieruchomości zależy od liczby lat niewykorzystanego okresu użytkowania wieczystego 

– im mniej lat pozostało do końca prawa użytkowania wieczystego, tym mniejsza jest jego wartość 

(czyli tym samym większa jest opłata za przekształcenie). W praktyce, w przypadku nieruchomości 

zabudowanych budynkami wspólnot mieszkaniowych, opłata za przekształcenie przypadająca na 

poszczególnych właścicieli lokali, zależna jest więc od dwóch czynników – wielkości udziału w 

prawie użytkowania wieczystego gruntu i okresu trwania użytkowania wieczystego  (w przypadku 

takich samych udziałów, ale różnym okresie prawa użytkowania wieczystego, opłata będzie różna).     

Jeśli zaś chodzi o koszty związane z postępowaniem w przedmiocie przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności, wnioskodawcy ponoszą opłatę 10 zł od lokalu za 

wydanie decyzji, płatną przy złożeniu wniosku. Ponadto, wnioskodawców obciąża koszt sądowego 

wypisu z lokalowej księgi wieczystej w wysokości 30 zł od jednej księgi. Po zweryfikowaniu 

wniosków wnioskodawcy wzywani są do zapłaty za wykonanie operatu określającego koszty 

przekształcenia. Koszt operatu to kwota rzędu kilkuset złotych, która obciąża solidarnie wszystkich 

wnioskodawców. 

8. Udział wspólnoty w postępowaniu 

Stroną postępowania nie jest wspólnota mieszkaniowa – każdy jej członek występuje w tym 

postępowaniu samodzielnie. Wspólnota mieszkaniowa nie jest użytkownikiem wieczystym 

nieruchomości gruntowej. Nieruchomość znajduje się we współużytkowaniu wieczystym właścicieli 

odrębnych lokali. Wspólnota mieszkaniowa nie ma legitymacji do wystąpienia z wnioskiem o 

przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności, gdyż są to czynności przekraczające 

zarząd zwykły.  

 

V. Osoba prawna jako użytkownik wieczysty  

Jak wskazano w niniejszym opracowaniu, konsekwencją ogłoszenia wyroku Trybunału 

Konstytucyjnego z dnia 10 marca 2015 r., sygn. akt K 29/13, jest wyłączenie możliwości 

wystąpienia o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przez osoby 

prawne (inne niż spółdzielnie mieszkaniowe) na postawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 

r. o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. 

Na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy, osoby prawne mogą jedynie wystąpić z wnioskiem o 

przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności, w przypadku gdy w dniu 13 

października 2005 r. były właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje 

prawo użytkowania wieczystego. Osoby prawne, które były w tej dacie, użytkownikami (gruntu) 

nieruchomości zabudowanej na cele mieszkaniowe lub zabudowanej garażem albo przeznaczonej pod 

tego typu zabudowę – nie należą do kręgu podmiotów uprawnionych do żądania przekształcenia 

prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na gruncie aktualnie obowiązującej ustawy.  
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VI. Właściciele lokali nabytych po 13 października 2005 r.  

W nawiązaniu do zapytania Spółki, dotyczącego możliwości wystąpienia z wnioskiem   

o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przez właścicieli lokali, którzy 

nabyli prawo własności lokali po dacie wejścia w życie aktualnie obowiązującej ustawy (po 13 

października 2005 r.) na inwestycjach, które nie zostały zrealizowane przed momentem wejścia w życie 

aktualnie obowiązującej ustawy, poniżej znajdują się szczegółowe wyjaśnienia.  

Jak wskazano w treści niniejszego opracowania, na gruncie aktualnie obowiązującej ustawy, jedną z grup 

podmiotów, które mogą żądać przekształcenia są m.in. osoby fizyczne, które w dacie wejścia w życie 

ustawy tj. 13.10.2005 r. były użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanej na cele 

mieszkaniowe lub zabudowanej garażem albo przeznaczonej pod tego typu zabudowę. 

Niemniej jednak, komentowany przypadek, odnosi się do grupy podmiotów, którymi są właściciele lokali 

(mogą to być zarówno osoby fizyczne jak i prawne), których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje 

prawo użytkowania wieczystego. Do tej grupy podmiotów, ma zastosowanie art. 1 ust. 4 aktualnie 

obowiązującej ustawy.  

Dokonując wykładni tego przepisu stanowiącego, iż przepisy ust. 1a pkt 2 i ust. 2 pkt 1 stosuje się 

również do osób, które prawo użytkowania wieczystego albo udział w tym prawie uzyskały po dniu 

wejścia w życie ustawy przyjąć należy, iż stosowanie przepisów art. 2 pkt 1 dotyczy także osób 

fizycznych, które już po wejściu  w życie ustawy nabyły prawo użytkowania wieczystego nieruchomości 

zabudowanych na cele mieszkaniowe, o ile prawo to istniało już w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 29 

lipca 2005 r., tj. w dniu 13 października 2005 r.  

Warunkiem skorzystania, przez osoby będące obecnie właścicielami lokali (osoby, o których mowa w art. 

1 ust. 2 pkt 1 PrzekPrUżytWU), z prawa do żądania przekształcenia jest wykazanie, że prawo 

użytkowania wieczystego nieruchomości istniało w dniu 13.10.2005r. Wymóg istnienia prawa 

użytkowania wieczystego w dniu wejścia w życiem ustawy wynika z faktu, iż przepisy art. 1 ust. 2 pkt 1 

PrzekPrUżytWU, a co za tym idzie także art. 1 ust. 4 PrzekPrUżytWU, muszą być odczytywane w 

powiązaniu z brzmieniem przepisu art. 1 ust. 1 PrzekPrUżytWU, który wymaga, aby prawo użytkowania 

wieczystego istniało w dniu wejścia w życie ustawy, bowiem przekształcenie prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności, co do zasady, jest możliwe wyłącznie w odniesieniu do użytkowników 

wieczystych, których prawo istniało w dniu wejścia w życie ustawy, czyli w dniu 13.10.2005 r. 

Bezspornym jest zatem, że w dniu wejścia w życie ustawy musi istnieć prawo użytkowania 

wieczystego. W tym miejscu bliższego wyjaśnienia wymaga kwestia, czy wystarczy fakt, że w dniu 

wejścia w życie ustawy na rzecz podmiotu (np. dewelopera) przysługuje prawo użytkowania wieczystego 

czy musi już zostać w dacie wejścia w życie ustawy wyodrębniony co najmniej jeden lokal. Z uwagi na 

to, że w przepisach ustawy kwestia ta nie jest regulowana, konieczne jest sięgniecie do orzecznictwa.  

Poniżej, przykładowe orzeczenia wyjaśniające wskazaną kwestię.  
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Samo prawo użytkowania wieczystego musi istnieć w dniu wejścia w życie ustawy, czyli co najmniej jeden 

lokal musiał zostać wyodrębniony i zbyty wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego przed tą 

datą. (I OSK 813/14 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 3 grudnia 2015 r. ) 

Odnosząc to do rozpatrywanej sprawy, to co najmniej jeden lokal musiał być wyodrębniony i zbyty wraz z 

udziałem w prawie użytkowania wieczystego przed tą datą. (I SA/Wa 882/16 - Wyrok Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 listopada 2016 r.) 

Sądy zgodnie uznają, że w dacie przed 13 października 2005 r., konieczne jest, aby został 

wyodrębniony i zbyty co najmniej jeden lokal mieszkalny.  

W doktrynie wprawdzie jest jednostkowo wyrażany pogląd, zgodnie z którym, wystarczające jest aby w 

dacie wejścia ustawy w życie, istniało prawo użytkowania wieczystego.  

W konsekwencji należy przyjąć, że osoba fizyczna, na rzecz której deweloper (osoba prawna) będący 

użytkownikiem wieczystym w dniu 13.10.2005 r., ustanowił po tej dacie odrębną własność lokalu i 

przeniósł na nią związany z tym lokalem udział w prawie użytkowania wieczystego, może żądać 

przekształcenia na podstawie komentowanego przepisu. Żądanie to nie jest uzależnione od tego, czy w 

tym dniu deweloper był właścicielem lokalu (a więc czy wcześniej wyodrębnił lokale). Istotne natomiast 

jest, by w tym dniu prawo użytkowania wieczystego istniało.  

Grabowska-Toś A., P. Wancke, Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo 

własności nieruchomości. Komentarz, Warszawa 2016 .  

Wskazać jednak należy, że w praktyce organów wydających decyzję w przedmiocie przekształcenia 

użytkowania wieczystego w prawo własności, decydujące znaczenie ma linia orzecznicza ukształtowana 

przez sądownictwo, w tym Naczelny Sąd Administracyjny. 

 

Zastrzeżenia 

W tym miejscu zastrzeżenia wymaga, iż komentowany w ramach niniejszego opracowania 

projekt ustawy w aktualnym brzmieniu został skierowany do dalszych prac w Komitecie Stałym Rady 

Ministrów. Zgodnie z polską procedurą legislacyjną przedmiotowy projekt w toku dalszych prac może 

zostać do czasu jego uchwalenia jeszcze zmieniony.  

Przedstawiona powyżej opinia obejmuje analizę rozwiązań projektowanej ustawy aktualną na 

dzień 28 lipca 2017 r.  

Wskazać należy, że aktualnie dokonywana interpretacja zaproponowanych rozwiązań może nie 

obejmować wszystkich wątpliwości jakie mogą się pojawić w toku stosowania przepisów w przypadku 

uchwalenia ustawy i jej wejścia w życie. Można przypuszczać, że praktyka stosowania przepisów wskaże 

kierunek interpretacji przepisów.  


