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Stanowisko
Zarządu ŚĘskiego Związku Gmin i Powiatów

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

w sprawre:

zapowiadanej przez Rząd zmiany

art. 69 ustawy o

gospodarce

nieruchomoŚciami

A{r. 69 ustawy o gospodarce nieruchomościami zgodnie Z proponowaną przez Rząd
zmianą otrzymałby brzmienie: "Na poczet ceny nieruchomości gruntowej sprzedawanej jej
uzytkownikowi wieczystemu nie prowadzqcemu działalnościgospodarczei zalicza się hłotę
równq wartości prawa uzytkowania wieczystego tej nieruchomości, olcreślonq według stanu
na dzień sprzedazy''. Proponowana zmiana ma na celu zlikwidowanie możliwościzaliczenia
na poczet ceny nieruchomości gruntowej sprzedawanej uży.tkownikowi wieczystemu
prowadzącemu działalnośógospodarcząwartości prawa uzytkowania wieczystego gruntu.

Z perspektywy jednostek samorządu terytorialnego planowaną zmlanę oceniamy jako
niosącą za sobą daleko idące negatywne skutki, począwszy od niezgodności z Konstytucją
RP, na uderzeniu w nabye juŻ przez przedsiębiorców prawa, które mają konkretną wartość
koncząc.

przęzRząd zmianie art' 69 nie określono' czy
pov,,yŻsze dotyczyłoby użytkowników wieczystych ptowadzących działalnośó gospodarcząna
nabyr'vanej na własnośćnieruchomości gruntowej, czy dotyczy nieruchomości na której jest
Istotne jest takze to, Że w proponowanej

j

uz prowad zona dziaŁalno śćgo spo darcza.

Zmiana, w przypadku jej ewentualnego wprowadzenia, powinna się odnosić do
prowadzenia działalnościgospodarczej na nieruchomościgruntowej (w budynku, lokalu)
będącej przedmiote m zby cia na r Zecz uzytkownika wieczyste go.
Nawet jednak w takiej formie projekt zmian art. 69 budzi wąlpliwościco do swej
konstytucyjności. Wprowadzenie ograniczeń stosowanta przepisu tylko do podmiotów (osób)
nie prowadzących działalnościgospodarczej, jest Wrazem różnego traktowania
uż1tkowników wieczystych co do zasady.

Taka treŚó przepisu wprowadzi nierówność wobec prawa

w

zakresie mozliwości

przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własnoŚci w zależnościod

tego, czy uzytkownikiem wieczystym nieruchomościjest osoba prowadząca dziaŁalnośc
go spodarczą (przedsiębiorca) czy o soba ftzy czna.

Prowadzący dział'a|nośćgospodarcząprzęz cały okres trwania uzytkowania wieczystego
wnosi opłaty toczne. Wysokośćtych opłat uza\eŻnionajest od celu, na jaki nieruchomośó
oddana została w użytkowanie wieczyste. opłaty roczne z tytlsłu użytkowania wieczystego
pod1egają równiez aktualizacji w przypadku zmiany wartościrynkowej gruntu. Zatem
wieczysty uż1.tkownik niejako spłaca ptawa do gruntu. Z tych też powodów ustawodawca
w ań. 69 uwzględnlł, Że na poczet ceny nieruchomości gruntowej sprzedawanej
uzy'tkownikowi wieczystemu zdlicza się wartośćprawa użytkowania wieczystego gruntu.

Instytucja prawa uzytkowania wieczystego jest wielokrotnie i z sukcesem
wykorzystywana dla skutecznego uzyskania zamieruorlęgo przez jst celu. W tym miejscu

moŻrta wymienic np. nałożenie na nabywców nieruchomościobowiązku przeprowadzenia

ściśleokreś]onych ptac czy inwestycji. Jako przykładmoŻna wskazać remonty zabytkowych
obiektów. Takie rozwią;zania są skuteczne i umożliwiają jst kontrolę rea|izacjt zobowiązń
nałozonych na wieczystego użytkownika. Wprowadzenie proponowanej zmiany art. 69
spowoduje, że jst zainteresowane remontem obiektÓw i rewita|izacją obszarów nie znajdą
nabywców na te nieruchomości. Żaden podmiot nie będzie przeeież zainteresowany

nabyciem prawa użytkowania wieczystego grunturzakt6ry w przyszłościbędzie musiał
ponownie zapłació całą cenę.
Uwzględniając wskazane wyŻej okoliczności, apelujemy o podjęcie inicjatywy mającej
na celu zmianę art. 69 z,lwzględnieniem przedstawionych faktów i wprowadzenie zmiany
przepisu w następującym brzmieniu:
,,Cena nieruchomości gruntowej sprzedawanej na rzecz dotychczasowego użytkownika

wieczystego jest równa wartości prclwa własnościnieruchomości obligatoryjnie
pomnie.jszonej o kwotę równq wąrtościprawą użytkowania wieczystego tej nieruchomości,
olcreślonq według Stanu na dzień sprzedaży przez rzeczoznawcę majątkowego"'

Proponowan aprzezjst treśćart. 69jest uzasadniona i zasługuje na uwzględnienie.

