


���������	
�������	

	����
�������
�
����������	
��	����	



Polecamy z tego zakresu:

Les³aw Myczkowski

W£ASNOŒÆ BUDYNKÓW I LOKALI ORAZ INNE PRAWA
RZECZOWE W PRAKTYCE, wyd. 2
Nieruchomoœci

Filip Hartwich

NABYWANIE NIERUCHOMOŒCI PRZEZ CUDZOZIEMCÓW
Nieruchomoœci

Maciej Tertelis

POZYSKIWANIE FUNDUSZY UNIJNYCH PRZEZ WSPÓLNOTY
MIESZKANIOWE
Nieruchomoœci

Maciej Tertelis

NIERUCHOMOŒCI W PROJEKTACH FINANSOWANYCH
PRZEZ UE
Nieruchomoœci

Krzysztof Pietrzykowski

SPÓ£DZIELNIE MIESZKANIOWE, wyd. 3
Krótkie Komentarze Becka

Edward Gniewek (red.)

PRAWO RZECZOWE, t. 3
System Prawa Prywatnego

Tomasz Dybowski (red.)

PRAWO RZECZOWE, t. 4
System Prawa Prywatnego

KC, KPC, KRO, KSCU, wyd. 8
Edycja S¹dowa

KODEKS CYWILNY, wyd. 24
Z wprowadzeniem prof. zw. dr. hab. Zbigniewa Radwañskiego

Teksty Ustaw Becka

www.sklep.beck.pl



��������	
�

�
������

	���� �������



Redakcja:
Monika Paw³owska

� Wydawnictwo C.H. Beck 2006

Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o.
ul. Gen. Zaj¹czka 9, 01-518 Warszawa

Sk³ad i ³amanie: Krzysztof Biesaga
Druk i oprawa: Drukarnia P.W.P. INTER-DRUK Warszawa

ISBN 83-7483-037-9



Spis treœci

Spis treœciSpis treœciPrzedmowa ............................................................................................................... IX

Wykaz skrótów ....................................................................................................... XI

Wykaz aktów prawnych .................................................................................... XV

Wykaz literatury .................................................................................................... XIX

Wykaz orzecznictwa ............................................................................................ XXVII

Rozdzia³ I. Geneza ................................................................................................ 1
§ 1. Uwagi ogólne ............................................................................................... 1
§ 2. Poszukiwania w³aœciwej regulacji ........................................................ 8

Rozdzia³ II. Etap pierwszy – koncepcja administracyjnopraw-
nej regulacji u¿ytkowania wieczystego do 1965 r. ............................. 19

§ 1. Przedmiot prawa u¿ytkowania wieczystego..................................... 20
§ 2. Podmiot prawa u¿ytkowania wieczystego ........................................ 23
§ 3. Nabycie prawa u¿ytkowania wieczystego ......................................... 24

I. Nabycie prawa u¿ytkowania wieczystego ex lege ..................... 25
II. Nabycie na podstawie umowy ......................................................... 25

1. Status prawny obiektów znajduj¹cych siê na gruncie
i trwale z nim zwi¹zanych............................................................ 28

2. Umowa zawarta z dotychczasowym u¿ytkownikiem wie-
czystym ............................................................................................... 28

III. Inne sposoby nabycia prawa u¿ytkowania wieczystego ........ 29
§ 4. Treœæ prawa u¿ytkowania wieczystego............................................... 30
§ 5. Op³ata roczna za u¿ytkowanie wieczyste .......................................... 33
§ 6. Ochrona prawa u¿ytkowania wieczystego........................................ 34
§ 7. Wygaœniêcie prawa u¿ytkowania wieczystego................................. 35
§ 8. Koncepcja prawa u¿ytkowania wieczystego zaprezentowana

przez prawodawcê w ustawie z 1961 r. ................................................. 38

Rozdzia³ III. Etap drugi – koncepcja cywilnej i administracyj-
noprawnej regulacji u¿ytkowania wieczystego od 1965 r. do
1998 r. ........................................................................................................................... 43

§ 1. Przedmiot prawa u¿ytkowania wieczystego..................................... 44
§ 2. Podmiot prawa u¿ytkowania wieczystego ........................................ 49

V



§ 3. Nabycie prawa u¿ytkowania wieczystego ......................................... 51
I. Nabycie z mocy prawa ........................................................................ 51

II. Nabycie na podstawie decyzji administracyjnej........................ 52
III. Nabycie na podstawie umowy ......................................................... 54

1. Status obiektów znajduj¹cych siê na gruncie ........................ 60
2. Nabycie prawa u¿ytkowania wieczystego na podstawie

umowy zawartej z dotychczasowym u¿ytkownikiem wie-
czystym ............................................................................................... 62

IV. Nabycie w drodze zasiedzenia ......................................................... 63
V. Nabycie w drodze dziedziczenia..................................................... 65

V I. Nabycie w drodze realizacji roszczenia z art. 231 KC.............. 66
§ 4. Treœæ prawa u¿ytkowania wieczystego............................................... 67
§ 5. Wspó³u¿ytkowanie wieczyste ................................................................ 76
§ 6. Op³ata za u¿ytkowanie wieczyste ......................................................... 79
§ 7. Ochrona prawa u¿ytkowania wieczystego ........................................ 79

I. Ochrona petytoryjna prawa u¿ytkowania wieczystego ......... 81
II. Ochrona posesoryjna prawa u¿ytkowania wieczystego ........ 82

§ 8. Wygaœniêcie prawa u¿ytkowania wieczystego ................................ 84
§ 9. Zmiany wprowadzone przez ustawê z 1985 r. o gospodarce

gruntami i wyw³aszczaniu nieruchomoœci .......................................... 88
I. Przedmiot i podmiot prawa u¿ytkowania wieczystego.......... 89

II. Nabycie prawa u¿ytkowania wieczystego ................................... 90
III. Treœæ prawa u¿ytkowania wieczystego......................................... 90
IV. Op³aty zwi¹zane z u¿ytkowaniem wieczystym.......................... 91
V. Wygaœniêcie prawa u¿ytkowania wieczystego .......................... 92

§ 10. Zmiany wprowadzone przez ustawê z 1990 r. o zmianie usta-
wy o gospodarce gruntami i wyw³aszczaniu nieruchomoœci....... 92

§ 11. Koncepcja prawa u¿ytkowania wieczystego po 1.1.1965 r........ 102

Rozdzia³ IV. Etap trzeci – obowi¹zuj¹cy stan prawny...................... 113
§ 1. Przedmiot prawa u¿ytkowania wieczystego..................................... 113
§ 2. Podmiot prawa u¿ytkowania wieczystego ........................................ 118
§ 3. Przeznaczenie prawa u¿ytkowania wieczystego............................. 118
§ 4. Nabycie prawa u¿ytkowania wieczystego ......................................... 119

I. Nabycie z mocy prawa ........................................................................ 119
II. Nabycie na podstawie umowy zawartej z w³aœcicielem

gruntu ....................................................................................................... 120
1. Procedura bezprzetargowa .......................................................... 122
2. Przetarg................................................................................................ 129
3. Umowa ustanawiaj¹ca prawo u¿ytkowania wieczystego .. 135

III. Nabycie na podstawie decyzji administracyjnej........................ 140
IV. Nabycie na podstawie umowy zawartej z u¿ytkownikiem

wieczystym ............................................................................................. 141
V. Zasiedzenie ............................................................................................. 141

Spis treœci

VI



VI. Nabycie w drodze realizacji roszczenia z art. 231 KC.............. 144
VII. Status obiektów znajduj¹cych siê na gruncie............................. 145

§ 5. Treœæ prawa u¿ytkowania wieczystego............................................... 146
§ 6. Op³ata za u¿ytkowanie wieczyste ......................................................... 152
§ 7. Wspó³u¿ytkowanie wieczyste................................................................. 159
§ 8. Ochrona prawa u¿ytkowania wieczystego........................................ 161

I. Ochrona petytoryjna u¿ytkownika wieczystego....................... 162
II. Ochrona posesoryjna prawa u¿ytkowania wieczystego ........ 165

§ 9. Wygaœniêcie prawa u¿ytkowania wieczystego ................................ 167
I. Wygaœniêcie na skutek up³ywu czasu ........................................... 168

II. Rozwi¹zanie umowy przez organ przed up³ywem terminu. 171
III. Zrzeczenie siê prawa przez u¿ytkownika wieczystego .......... 173
IV. Inne przypadki wygaœniêcia............................................................. 176

§ 10. Ocena obowi¹zuj¹cego stanu prawnego......................................... 179

Rozdzia³ V. Uwagi prawnoporównawcze ................................................ 191
§ 1. Niemieckie prawo zabudowy................................................................. 191
§ 2. Francuskie prawo wieczystej dzier¿awy ............................................ 196

Rozdzia³ VI. Szczególne zasady uw³aszczenia niektórych u¿yt-
kowników wieczystych po 1997 r................................................................. 199

§ 1. Uwagi ogólne ............................................................................................... 199
§ 2. Przekszta³cenie prawa u¿ytkowania wieczystego w prawo

w³asnoœci .......................................................................................................... 201
§ 3. Nabycie przez u¿ytkownika wieczystego prawa w³asnoœci ex

lege ...................................................................................................................... 226
§ 4. Ocena przepisów ustawy o przekszta³ceniu prawa u¿ytkowa-

nia wieczystego przys³uguj¹cego osobom fizycznym w prawo
w³asnoœci oraz ustawy o nabywaniu przez u¿ytkowników wie-
czystych prawa w³asnoœci nieruchomoœci........................................... 234

§ 5. Ustawa z 2005 r. o przekszta³ceniu prawa u¿ytkowania wieczy-
stego w prawo w³asnoœci nieruchomoœci ............................................ 239

I. Cele i motywy ustawodawcy ............................................................ 239
II. Zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy............................. 240

III. Mechanizm przekszta³cenia.............................................................. 245
IV. Ocena mechanizmu przekszta³cenia............................................. 250
V. Próba oceny ustawy z 2005 r. o przekszta³ceniu ...................... 254

Rozdzia³ VII. Uwagi de lege ferenda ........................................................... 255
§ 1. Uwagi ogólne ............................................................................................... 255
§ 2. Likwidacja prawa u¿ytkowania wieczystego.................................... 256
§ 3. Zachowanie prawa u¿ytkowania wieczystego w katalogu praw

rzeczowych ...................................................................................................... 267

Indeks rzeczowy.................................................................................................... 281

Spis treœci

VII





Przedmowa

PrzedmowaPrzedmowaU¿ytkowanie wieczyste jest specyficzn¹ instytucj¹ prawa o ponad czter-

dziestoletniej historii. W okresie tych ponad czterdziestu lat prawo to

przesz³o ewolucjê.

Celem niniejszego opracowania jest okreœlenie ewolucji, jak¹ przesz³o

prawo u¿ytkowania wieczystego i okreœlenie jego obecnego charakteru.

W tym celu konieczne bêdzie dokonanie analizy aktów prawnych, które re-

gulowa³y to zagadnienie. W swojej historii prawo u¿ytkowania wieczystego

regulowane by³o szeregiem ustaw o zró¿nicowanym charakterze. To zaowo-

cowa³o problemami z ustaleniem charakteru prawnego tej instytucji. Kwe-

stie te na sta³e wpisane s¹ ju¿ w historiê tej instytucji.

W chwili obecnej zatem prawo u¿ytkowania wieczystego jest regulowane

dwoma aktami – Kodeksem cywilnym i ustaw¹ o gospodarce nieruchomo-

œciami z 1997 r. Wejœcie tej ostatniej ustawy w ¿ycie z dniem 1.1.1998 r. otwie-

ra obecny etap rozwoju instytucji prawa u¿ytkowania wieczystego. Na tym

etapie powsta³o szereg w¹tpliwoœci wynikaj¹cych ze stosowania przepisów

dotycz¹cych instytucji wymyœlonej w systemie pañstwa socjalistycznego

w pañstwie demokratycznym. Oceny te prowadz¹ do zasadniczych rozbie¿-

noœci. Czêœæ przedstawicieli doktryny stoi na stanowisku koniecznoœci zli-

kwidowania tej instytucji prawnej, dlatego te¿ próby jej likwidacji zostan¹

tutaj omówione. Próby te wskazuj¹ na jeden niezwykle istotny element –

nadszed³ czas w³aœciwy do tego, by podj¹æ decyzjê co do istnienia prawa

u¿ytkowania wieczystego w polskim prawie. Prawodawca ma bowiem tutaj

mo¿liwoœæ wyboru jednego z dwóch sposobów postêpowania: mo¿e prawo

u¿ytkowania wieczystego zlikwidowaæ albo pozostawiæ w polskim systemie

prawa. Wybór drugiego sposobu wymagaæ bêdzie wskazania, czy konieczna

i na ile g³êboka bêdzie ingerencja prawodawcy w celu dostosowania tej insty-

tucji do prawid³owo ujêtej systematyki i zasad prawa cywilnego.

Pragnê z³o¿yæ serdeczne podziêkowania Panu Prof. dr. hab. Janowi B³e-

szyñskiemu – mojemu Mistrzowi – za ¿yczliwoœæ i opiekê, któr¹ mnie otacza³,

a przede wszystkim za cierpliwoœæ i wyrozumia³oœæ, z jakimi przyjmowa³

przedstawiane przeze mnie koncepcje. Dziêkujê Panu Prof. dr. hab. Edwar-

dowi Gniewkowi oraz Panu Dr. hab. Adamowi Brzozowskiemu – za wnikliwe
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uwagi, które przypomnia³y mi, ¿e poza liter¹ prawa istnieje jeszcze ca³a rze-

czywistoœæ. Dziêkujê Pani Dr hab. Helenie Kisilowskiej za pomoc i opiekê

naukow¹.

Wasze nauki nie zostan¹ zapomniane.

Autor
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Ustawa z dnia 3.12.1998 r. o zmianie ustawy o przekszta³ceniu prawa u¿yt -
kowania wieczystego przys³uguj¹cego osobom fizycznym w prawo
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Ustawa z dnia 11.4.2003 r. o kszta³towaniu ustroju rolnego (Dz.U. Nr 64,
poz. 592).

Ustawa z dnia 14.2.2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektó-
rych innych ustaw (Dz.U. Nr 49, poz. 408).
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