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Opinia do ustawy o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego 

gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów 

(druk nr 1047) 

 

 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Celem uchwalonej przez Sejm ustawy o zmianie ustawy o przekształceniu prawa 

użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności 

tych gruntów jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania ustawy. Jak wynika 

z uzasadnienia do projektu ustawy organy wydające zaświadczenia i ustalające opłatę z tytułu 

przekształcenia oraz sądy wieczystoksięgowe wyrażały wątpliwości w zakresie interpretacji 

niektórych regulacji ustawy. Doprecyzowano zatem niektóre przepisy ustawy tak, aby 

zapewnić jednolite ich stosowanie i sprawne ujawnianie prawa własności w księgach 

wieczystych.  

Zmiany w art. 1 pkt 1 ustawy mają służyć możliwie najszybszemu ujawnieniu praw 

w księgach wieczystych. Wprowadzono możliwość uzyskania zaświadczenia w krótszym 

terminie niż wynika to z zasad ogólnych. Organ będzie zobowiązany do wydania 

zaświadczenia w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, jeżeli wydanie takiego 

zaświadczenia będzie potrzebne właścicielowi lokalu do dokonania czynności prawnej, 

mającej za przedmiot lokal lub właścicielowi budynku w celu ustanawiania odrębnej 

własności lokalu. 

Zgodnie z przepisem dodanym w art. 1 pkt 2, wojewoda będzie organem wyższego 

stopnia w sprawach, w których beneficjent przekształcenia gruntu stanowiącego własność 
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Skarbu Państwa będzie kwestionował rozstrzygnięcia właściwego organu zawarte w decyzji 

ustalającej okres wnoszenia i wysokość opłaty za przekształcenie. 

W art. 1 pkt 3 ustawy nowelizującej zawarto zmiany redakcyjne i doprecyzowujące 

w celu zapewnienia jednolitej praktyki ujawniania praw własności w księgach wieczystych. 

Z uwagi na to, że właścicielami gruntów zabudowanych budynkami jednorodzinnymi 

i wielorodzinnymi staną się nie tylko osoby fizyczne ale również podmioty takie jak 

spółdzielnie mieszkaniowe czy przedsiębiorcy, ustawodawca wprowadza dla nich wybór 

systemu płatności za przekształcenie - albo 20 opłat rocznych, albo wnoszenie opłaty przez 

okres od 33 do 99 lat, licząc od dnia przekształcenia, w zależności od wysokości stawki 

procentowej opłaty rocznej, albo przez okres w którym suma opłat nie przekroczy wartości 

rynkowej nieruchomości stanowiącej podstawę ustalenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania 

wieczystego – jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego jest 

wyższa niż 3% (art. 1 pkt 4).  

Przepisy te mają pozwolić beneficjentom przekształcenia, którzy mogliby zostać objęci 

rygorem pomocy publicznej, na dostosowanie systemu płatności do aktualnej kondycji 

finansowej, planów inwestycyjnych wobec nieruchomości podlegającej przekształceniu lub 

innych okoliczności występujących u danego podmiotu. Kolejny nabywca będący 

przedsiębiorcą będzie mógł kontynuować płatność przez dłuższy okres w celu uniknięcia 

obowiązku dopłaty wynikającej z przekroczenia limitu pomocy de minimis (art. 14 ustawy). 

Pozostałe zmiany mają charakter doprecyzowujący. 

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

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Ustawa została uchwalona przez Sejm w dniu 6 grudnia 2018 r. Projekt ustawy stanowił 

przedłożenie rządowe (druk sejmowy nr 3061).  

Prace nad ustawą prowadził Komisja Infrastruktury oraz Komisja Samorządu 

Terytorialnego i Polityki Regionalnej (druk sejmowy nr 3073). Komisje wprowadziły zmiany 

o charakterze legislacyjnym.  

W trakcie drugiego czytania zgłoszono poprawki. Sejm przyjął jedną poprawkę, która 

miała na celu dookreślenie, że za dzień udzielenia pomocy publicznej uznaje się dzień 
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wydania zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie albo zaświadczenia 

potwierdzającego wysokość i okres pozostały do wnoszenia opłaty.  

Ustawa nie wzbudza zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym. 

 

 

Aldona Figura 
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