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K AN CE LA R IA  
S E NAT U 

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, 31 stycznia 2019 r. 

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy 

 o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele 

mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów 

(druk nr 1084) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Opiniowana ustawa dokonuje zmian w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami oraz ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania 

wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. 

Zmiana przewidująca dodanie pkt 3b w ust. 3 art. 72 ustawy o gospodarce 

nieruchomościami wprowadza stawkę procentową opłaty z tytułu użytkowania wieczystego 

za nieruchomości, na których położone są garaże lub stanowiska postojowe – które nie są 

wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej – na poziomie 1% ceny 

nieruchomości gruntowej (dotychczas zgodnie z 72 ust. 3 pkt 5 była ona ukształtowana na 

poziomie 3%). Przedmiotowa zmiana likwiduje dotychczasowe zróżnicowanie stawki 

w odniesieniu do nieruchomości mieszkalnej i garażu lub stanowiska postojowego, 

związanego z funkcją mieszkaniową. Wymaga podkreślenia, iż w przypadku gdy 

przeznaczenie garażu związane jest z normalnym korzystaniem z lokalu mieszkalnego oraz 

mając na uwadze powszechną praktykę sprzedaży miejsca postojowego w garażu 

wielostanowiskowym łącznie z lulałem mieszkalnym w budynku wielorodzinnym 

niezasadnym i niesprawiedliwym społecznie wydaje się być różnicowanie stawek 

procentowych opłaty w odniesieniu do lokalu mieszkalnego a garażu lub stanowiska 

postojowego. 
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Ze zmianą w art. 1 związana jest regulacja przejściowa zawarta w art. 3 niniejszej 

ustawy nowelizującej.  

Zgodnie z ust. 1 w art. 3 w przypadku gdy nastąpiło przekształcenie użytkowania 

wieczystego we własność do ustalenia wysokości rocznej opłaty przekształceniowej 

za nieruchomości, na których położone są garaże lub stanowiska postojowe, wskazane 

w akapicie powyżej, przyjmuje się stawkę procentową w wysokości 1% ceny.  

W ust. 2 zaś przewiduje się umorzenie postępowań w sprawach aktualizacji opłat 

rocznych z tytułu użytkowania wieczystego oraz aktualizacji lub ustalenia stawek 

procentowych tych opłat, wszczętych i niezakończonych przed dniem przekształcenia 

dotyczących wskazanych powyżej nieruchomości, na których położone są garaże lub 

stanowiska postojowe. 

W myśl ust. 3 w przypadku gdy po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy nowelizującej 

obowiązywała stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego 

niezgodna z art. 72 w ust. 3 pkt 3b ustawy o gospodarce nieruchomościami (1% ceny), 

właściwy organ, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, ustala tę 

stawkę zgodnie z tym przepisem. W zdaniu drugim nałożono na właściwy organ obowiązek 

powiadomienia na piśnie użytkowników wieczystych o wysokości nowej stawki procentowej 

opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego obowiązującej od 2019 r. 

Zmiany w art. 2 odnoszące się do art. 9 ustawy o przekształceniu prawa użytkowania 

wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów 

mają na celu zrównanie stawek procentowych bonifikat od opłaty jednorazowej za 

przekształcenie gruntu udzielanych przez jednostki samorządu terytorialnego i Skarb 

Państwa, w sytuacji gdy bonifikata udzielana za przekształcenie gruntu stanowiącego 

własność samorządu jest wyższa niż przysługująca za przekształcenie gruntu stanowiącego 

własność Skarbu Państwa (ust. 3a). Ponadto w proponowanym brzmieniu art. 9 przewiduje 

się, iż bonifikaty na gruntach Skarbu Państwa obejmują również opłaty i opłaty jednorazowe 

wnoszone za stanowiska postojowe i garaże (ust. 3b). W przypadku gruntów stanowiących 

własność samorządu wprowadzono jedynie możliwość zastosowania bonifikat w odniesieniu 

do stanowisk postojowych i garaży (ust. 4a). 

Przepis art. 4 przewiduje, że w przypadku gdy postępowanie w sprawie aktualizacji 

opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego zostało wszczęte po dniu 5 października 

2018 r., a wypowiedzenia dotychczasowej wysokości tej opłaty nie zostały skutecznie 
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doręczone wszystkim współużytkownikom wieczystym nieruchomości przed dniem 

1 stycznia 2019 r., roczna opłata przekształceniowa jest równa wysokości opłaty rocznej 

z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywała przed aktualizacją. Ponadto na mocy 

ust. 2 umarza się niezakończone w dniu wejścia w życie noweli postępowania 

w przedmiotowych sprawach. 

Ustawą wprowadza się przepis (art. 5) przewidujący obowiązek zwrotu części 

wniesionej, przed dniem wejścia w życie niniejszej noweli, opłaty jednorazowej w przypadku 

nieuwzględniana w wymiarze opłaty bonifikat zwiększonych zarządzeniem wojewody na 

podstawie art. 9 ust. 3a, albo wniesionej opłaty jednorazowej lub rocznej opłaty 

przekształceniowej jeżeli nie bonifikata nie obejmowała opłat za garaże i stanowiska 

postojowe. 

Ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 77. posiedzeniu w dniu 31 stycznia 2019 r. Projekt ustawy 

(druk sejmowy nr 3161) był projektem senackim. Marszałek Sejmu w dniu 23 stycznia 

2019 r. skierował projekt do Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego 

i Polityki Regionalnej. Komisje po przeprowadzeniu pierwszego czytania i rozpatrzeniu 

projektu ustawy na posiedzeniu w dniu 29 stycznia 2019 r. wniosły o jego uchwalenie 

w brzmieniu zawartym w sprawozdaniu komisji (druk sejmowy 3167). Na etapie prac 

sejmowych wprowadzono do projektu poprawki, które w bardzo znaczącym stopniu wpłynęły 

na meritum rozwiązań zawartych w projekcie. 

Ustawa została przekazana do Senatu w dniu 31 stycznia 2019 r. 

 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych. 

 

Mirosław Reszczyński 

Starszy legislator 

 


