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Obowi¹zek uiszczenia op³aty z tytu³u przekszta³cenia prawa u¿ytkowania...
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Obowi¹zek uiszczenia op³aty z tytu³u przekszta³cenia
prawa u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asno�ci
Wstêp
Ustawa z dnia 20.07.2018 r. o przekszta³ceniu prawa u¿ytkowania

wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo
w³asno�ci tych gruntów1 zawiera regulacje prawne bêd¹ce podstaw¹
nabycia ex lege prawa w³asno�ci nieruchomo�ci przez u¿ytkownika
wieczystego, spe³niaj¹cego ustawowe przes³anki, niezale¿nie od tego, czy
u¿ytkownik wieczysty zamierza³ nabyæ prawo w³asno�ci gruntu, a tak¿e
bez wzglêdu na to, czy podmiot, któremu przys³uguje prawo w³asno�ci
gruntu przed przekszta³ceniem, ma wolê rozporz¹dzenia nim2. Oznacza
to, ¿e przekszta³cenie prawa u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asno-
�ci nie jest konsekwencj¹ uzgodnieñ stron podjêtych przy ustanawianiu
prawa u¿ytkowania wieczystego i taki sposób nabycia prawa w³asno�ci
nieruchomo�ci determinuje zarówno charakter �wiadczenia nale¿nego do-
tychczasowemu w³a�cicielowi za utratê prawa rzeczowego, jak i sposób
spe³nienia tego �wiadczenia. Z tego wzglêdu wprowadzono normy praw-
ne narzucaj¹ce na dotychczasowego u¿ytkownika wieczystego, nabywa-
j¹cego prawo w³asno�ci, obowi¹zek uiszczenia op³aty przekszta³ceniowej

1 Tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 916 ze zm. � dalej: u.p.p.u.w.g.w.
2 Zob. E. K l a t - G ó r s k a, Przekszta³cenie u¿ytkowania wieczystego we w³asno�æ.

Zagadnienia prawne, Warszawa 2018, s. 60, oraz M. B a l w i c k a - S z c z y r b a, O prze-
kszta³ceniu ex lege u¿ytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkanio-
we w prawo w³asno�ci, �Rejent� 2019, nr 2, s. 26.
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stanowi¹cej czê�æ kwoty nale¿nej z tytu³u dokonanego ju¿ wcze�niej oddania
gruntu w u¿ytkowanie wieczyste3. Zgodnie bowiem z regulacj¹ zawart¹
w art. 4 ust. 4-5, art. 6-7 oraz art. 8a u.p.p.u.w.g.w. przekszta³cenie
prawa u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asno�ci wi¹¿e siê � zasad-
niczo � z konieczno�ci¹ wniesienia przez dotychczasowego u¿ytkownika
wieczystego na rzecz dotychczasowego w³a�ciciela nieruchomo�ci op³aty
za przekszta³cenie. Za przekszta³cenie z mocy tej ustawy op³aty nie wnosz¹
tylko:

1) parki narodowe w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 16.04.2004 r.
o ochronie przyrody4 oraz

2) osoby fizyczne lub ich spadkobiercy oraz spó³dzielnie mieszkanio-
we, w przypadku gdy:

a) wnios³y jednorazowo op³aty roczne za ca³y okres u¿ytkowania
wieczystego,

b) u¿ytkowanie wieczyste uzyska³y na podstawie:
� art. 7 dekretu z dnia 26.10.1945 r. o w³asno�ci i u¿ytkowaniu gruntów

na obszarze m.st. Warszawy5,
� innych tytu³ów prawnych, w zamian za wyw³aszczenie lub przejêcie

nieruchomo�ci gruntowej na rzecz Skarbu Pañstwa przed dniem
5.12.1990 r.

Przy czym uregulowane w wy¿ej powo³anej ustawie przekszta³cenie
ex lege praw rzeczowych najczê�ciej nie nastêpuje z jednoczesnym
ustaleniem odp³atno�ci. Informacje o obowi¹zku wnoszenia rocznej op³aty
przekszta³ceniowej powinno bowiem zawieraæ za�wiadczenie potwier-
dzaj¹ce przekszta³cenie ex lege prawa u¿ytkowania wieczystego w prawo
w³asno�ci, które wydaje �w³a�ciwy organ� wskazany w art. 4 ust. 1
u.p.p.u.w.g.w. Tego rodzaju za�wiadczenie z regu³y jest wydawane po
dniu, w którym dotychczasowy u¿ytkownik wieczysty nieruchomo�ci
naby³ z mocy ustawy prawo w³asno�ci tej nieruchomo�ci.

Podstaw¹ do obliczenia nale¿no�ci z tytu³u przekszta³cenia ex lege jest
okre�lona wed³ug przes³anek ustawowych kwota op³aty rocznej z tytu³u
u¿ytkowania wieczystego (zob. art. 7 ust. 1-4, art. 8a oraz art. 13 ust. 3,

3 Zob. wyrok WSA w Krakowie z 6.06.2019 r., I SA/Kr 375/19 (CBOSA).
4 Tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1614 ze zm.
5 Dz.U. nr 50, poz. 279 (zm.: Dz.U. z 1985 r., nr 22, poz. 99).


