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WprowadzenieWprowadzenieZgodnie z przepisami ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy o gospodar-
ce nieruchomościami użytkowanie wieczyste jest długoterminowym pra-
wem na rzeczy cudzej, skutecznym erga omnes, obciążającym grunty stano-
wiące własność publiczną. Pozycja użytkownika wieczystego jest w okresie
trwania tego prawa zbliżona do pozycji właściciela, zaś odmowa przedłuże-
nia prawa użytkowania wieczystego jest możliwa jedynie z uwagi na ważny
interes społeczny. W związku z tym użytkowanie wieczyste było i nadal jest
traktowane przez wielu jako substytut własności, niewiele się od niej róż-
niący. Dopiero obawy dotyczące możliwych zagrożeń dla użytkowników
wieczystych spowodowały powstanie wielu inicjatyw mających na celu prze-
kształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Działania te zaowocowały ustawami przewidującymi obligatoryjne dla
właścicieli gruntów przekształcenie na wniosek wieczystego użytkownika.
Początkowo finansowe zasady przekształcenia były dość korzystne dla użyt-
kowników wieczystych, którzy jednak jedynie w niewielkim zakresie z niego
skorzystali, wskutek trudnych do spełnienia wymagań nałożonych przez
ustawę o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego
osobom fizycznym w prawo własności. Jednakże już w 2000 r. Trybunał
Konstytucyjny zakwestionował mechanizm finansowy wprowadzony przez
ustawę jako niekorzystny dla właścicieli gruntów. Spowodowało to wprowa-
dzenie dość wysokich opłat z tytułu przekształcenia, opartych na zasadach
rynkowych, jednakże z możliwością udzielania bonifikat przez właścicieli.
Praktycznie zahamowało to cały proces, za wyjątkiem nielicznych przy-
padków, kiedy bonifikaty były bardzo wysokie. Również obecna ustawa
o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
nieruchomości oparta jest na podobnych zasadach i zapewne nie przyniesie
przełomu w tej dziedzinie. Pozostawia to otwartym pytanie o przyszłość
ukształtowanej jeszcze w poprzedniej epoce instytucji użytkowania wieczy-
stego, jak też o przyszłość poszczególnych, istniejących obecnie, stosunków
prawnych użytkowania wieczystego. To, iż problem wzbudza duże zaintere-
sowanie, pokazują liczne debaty parlamentarne, powtarzające się nieod-
miennie tuż przed wyborami i uchwalane na ostatnich posiedzeniach przed
końcem kolejnych kadencji ustawy. W szczególności Sejm 7.7.2005 r. uchwa-
lił przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
z mocy ustawy, co jednak nie nastąpiło z uwagi na przyjęcie poprawek senac-
kich w dniu 29.7.2005 r.
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Zasadniczym przedmiotem niniejszej pracy jest przedstawienie obo-
wiązującej regulacji prawnej dotyczącej przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności, z uwzględnieniem zachowującego swą ak-
tualność dorobku orzecznictwa i doktryny, praktyki w tym zakresie oraz
wniosków de lege ferenda, ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji prze-
widujących przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo włas-
ności ex lege.

Oczywiście w ramach niniejszej pracy, ze względu na charakter dzieła,
nie jestem w stanie wyczerpująco zgłębić wszystkich aspektów omawianych
zagadnień. Będę więc poruszać przede wszystkim ich aspekty prawne, choć
oczywiście nie można też pominąć wiążących się z nimi innych aspektów,
w tym ekonomicznych. Interesować nas będzie przede wszystkim problema-
tyka cywilistyczna, ale także niektóre zagadnienia konstytucyjne (chociażby
w świetle orzeczeń TK) oraz administracyjnoprawne.

W pierwszych dwóch rozdziałach niniejszej pracy zostaną omówione
niektóre prawa typu użytkowania wieczystego oraz samo użytkowanie wie-
czyste. Podstawowe zagadnienia oraz zakres podmiotowy obowiązującej
ustawy o przekształceniu zostaną omówione w rozdziale trzecim, zakres
przedmiotowy w rozdziale czwartym (dla osób fizycznych) oraz piątym (dla
pozostałych kategorii osób), postępowanie i opłaty – w rozdziale szóstym.
Dalej przedstawię podnoszone zalety i zarzuty dotyczące użytkowania wie-
czystego, a także różne koncepcje dotyczące jego przyszłości, ze szczegól-
nym uwzględnieniem przekształcenia w prawo własności ex lege. W zako-
ńczeniu znalazły się wnioski dotyczące teraźniejszości oraz przyszłości pro-
cesu przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Pragnę złożyć serdeczne podziękowania Panu Profesorowi dr. hab.
Krzysztofowi Pietrzykowskiemu za zachętę i pomoc przy tworzeniu tej
pracy.

Warszawa, grudzień 2006 r. Piotr Podleś
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