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Praktyczne aspekty przekszta³cenia prawa u¿ytkowania
wieczystego w prawo w³asno�ci nieruchomo�ci

po dniu 15.07.2019 r.
W niniejszym artykule omówione zostan¹ najistotniejsze zmiany w in-

stytucji przekszta³cenia prawa u¿ytkowania wieczystego gruntów zabu-
dowanych na cele mieszkaniowe w prawo w³asno�ci ex lege, wprowa-
dzone ustaw¹ z dnia 13.06.2019 r. o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie
Nieruchomo�ci oraz niektórych innych ustaw1.

W dniu 5.10.2018 r. wesz³a w ¿ycie ustawa z dnia 20.07.2018 r.
o przekszta³ceniu prawa u¿ytkowania wieczystego gruntów zabudowa-
nych na cele mieszkaniowe w prawo w³asno�ci tych gruntów2. Zasad-
niczym celem ustawy by³o uw³aszczenie z mocy prawa gruntów, których
wiod¹cym przeznaczeniem by³ cel mieszkaniowy. Ustawa stanowi pierwsz¹
tak kompleksow¹ próbê uporz¹dkowania stosunków w³asno�ciowych na
gruntach oddanych w u¿ytkowanie wieczyste, realizuj¹c aktualny od czasu
transformacji ustrojowej postulat ca³kowitej eliminacji tego prawa z polskiego
porz¹dku prawnego.

Okre�laj¹c zakres przedmiotowy uw³aszczenia ex lege ustawodawca
przyj¹³ koncepcjê kwalifikacji gruntu wed³ug stanu znajduj¹cych siê na
nim naniesieñ. W konsekwencji, dla przekszta³cenia irrelewantne sta³o siê
przeznaczenie nieruchomo�ci zgodnie z miejscowym planem zagospoda-

1 Dz.U. poz. 1309.
2 Dz.U. z 2019 r., poz. 916 ze zm.
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rowania przestrzennego lub decyzj¹ o warunkach zabudowy i zagospo-
darowania terenu.

Rozwi¹zanie to odbiega zatem zasadniczo od aktualnie przyjêtej w usta-
wie z dnia 29.07.2005 r. o przekszta³ceniu prawa u¿ytkowania wieczy-
stego w prawo w³asno�ci nieruchomo�ci3 koncepcji.

Stosownie do art. 1 ust. 1 i 2 przekszta³ceniem z mocy prawa objête
zosta³y grunty zabudowane budynkami mieszkalnymi jedno- lub wielo-
rodzinnymi wraz z budynkami, obiektami budowlanymi i urz¹dzeniami
budowlanymi umo¿liwiaj¹cymi prawid³owe i racjonalne korzystanie z bu-
dynków mieszkalnych.

Poniewa¿ ustawa nie definiuje odrêbnie pojêcia domu mieszkalnego
jednorodzinnego, jego wyk³adnia wymaga siêgniêcia po przepisy odrêbne.
Pojêcie domu jednorodzinnego zdefiniowano w art. 3 pkt 2a ustawy z dnia
7.07.1994 r. � Prawo budowlane. Zgodnie z tym przepisem przez dom
jednorodzinny nale¿y rozumieæ budynek wolnostoj¹cy albo budynek
w zabudowie bli�niaczej, szeregowej lub grupowej, s³u¿¹cy zaspokajaniu
potrzeb mieszkaniowych, stanowi¹cy konstrukcyjnie samodzieln¹ ca³o�æ,
w którym dopuszcza siê wydzielenie nie wiêcej ni¿ dwóch lokali miesz-
kalnych lub jednego lokalu mieszkalnego i lokalu u¿ytkowego o powierzchni
ca³kowitej nieprzekraczaj¹cej 30% powierzchni ca³kowitej budynku.

Z kolei dom mieszkalny wielorodzinny zosta³ autonomicznie zdefinio-
wany w ustawie przekszta³ceniowej. W zakresie normatywnym tego pojêcia
mieszcz¹ siê budynki mieszkalne, w których liczba lokali mieszkalnych
jest równa lub wiêksza od liczby lokali o innym przeznaczeniu.

Bez znaczenia pozostaje powierzchnia czê�ci budynku, na której
realizowany jest inny cel. W praktyce kryterium to spe³niaæ bêdzie zatem
budynek, w którym powierzchnia jedynego lokalu u¿ytkowego bêdzie
wielokrotnie przewy¿sza³a powierzchniê jedynego lokalu mieszkalnego.

Wymaga przy tym podkre�lenia, ¿e w zakresie pojêcia lokalu miesz-
kalnego ustawa przekszta³ceniowa nie odwo³uje siê do przepisów ustawy
z dnia 24.06.1994 r. o w³asno�ci lokali. W konsekwencji, w hipotezie
ustawy mie�ciæ siê bêd¹ tak¿e budynki, w których znajduj¹ siê lokale
posiadaj¹ce cechê samodzielno�ci, lecz nie stanowi¹ odrêbnego bytu

3 Dz.U. z 2019 r., poz. 1314.


