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OPŁATA ROCZNA Z TYTUŁU TRWAŁEGO ZARZĄDU  
A OPŁATA ROCZNA Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO. 

WNIOSKI Z ANALIZY PORÓWNAWCZEJ

Słowa kluczowe: nieruchomość, użytkowanie wieczyste, trwały zarząd

Konieczność ponoszenia różnego rodzaju opłat jest cechą charaktery-
styczną, zarówno w sferze prywatno-, jak i publicznoprawnej. Samo słowo 
,,opłata” nie jest kategorią prawną, a jest rozumiane jako ‘pieniądze płacone 
za jakieś świadczenia, usługi, za prawo do czegoś itp.’, w innym znaczeniu, 
jako ‘uiszczanie należności za coś’1. Pojęciu temu można przypisać znacze-
nie języka prawniczego lub prawnego tylko wówczas, gdy odniesie się je do 
indywidualnie oznaczonej (z nazwy) opłaty, mającej swoją podstawę w obo-
wiązujących normach prawnych. Przy czym, gdy chodzi o opłaty publiczne, 
ukształtowanie abstrakcyjnego stosunku prawnego, którego elementem jest 
opłata, dokonuje się jednostronnym aktem woli prawodawcy, wyrażonym 
zwykle w ustawie. W przypadku zaś opłat przynależnych do sfery prywatno-
prawnej, za podstawowy sposób kształtowania stosunku prawnego uważa się 
w pierwszej kolejności consensus i autonomię woli stron, ale ograniczanych 
przez ustawy, oraz zasady współżycia społecznego i ustalone zwyczaje (art. 
3531 k.c.).

Problematyka opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego oraz z ty-
tułu trwałego zarządu może być więc analizowana z punktu widzenia sposobu 
i zakresu ingerencji ustawodawczej w stosunek prywatnoprawny i zarazem 
umowny (umowa o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste) z jednej strony, 
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z drugiej zaś – w stosunek publicznoprawny, powstający w drodze decyzji 
stosowania prawa (decyzja administracyjna o utworzeniu trwałego zarządu). 
Ingerencji tym bardziej interesującej, że dokonanej poprzez jeden akt prawny 
– ustawę o gospodarce nieruchomościami2, regulującą w szczegółowy sposób 
zagadnienia obu opłat rocznych. Ustawodawca w jednym, wspomnianym po-
wyżej, akcie prawnym rozstrzyga jednocześnie o prawach i obowiązkach stron 
umowy i stron decyzji administracyjnej. Kluczowe jest jednak stwierdzenie, 
czy rzeczywiście użytkowanie wieczyste i trwały zarząd są różne pod wzglę-
dem przynależności tych instytucji do określonej gałęzi prawa oraz zastoso-
wanej metody regulacji. Nie jest to bynajmniej spór jedynie kwalifikacyjny 
czy terminologiczny. Jeżeli bowiem uznać, że trwały zarząd należy do prawa 
administracyjnego, a użytkowanie wieczyste jest regulacją z zakresu prawa 
cywilnego, pojawiają się co najmniej dwa pytania. Po pierwsze, pytanie o do-
puszczalny zakres ingerencji ustawodawcy w stosunki prawne użytkownika 
wieczystego. Po drugie, czy zasadne jest wówczas daleko idące podobieństwo 
konstrukcji opłat związanych z tymi – z założenia odmiennymi – instytucjami, 
podobieństwo mające swój szczególny wyraz także, choć nie tylko w tym, że 
oba rodzaje opłat uregulowano tą samą ustawą. 

Aby na ww. pytania odpowiedzieć, należy najpierw dokonać zestawienia ze 
sobą samych instytucji prawnych użytkowania wieczystego i trwałego zarządu, 
gdyż ich podstawy materialnoprawne dają dopiero fundament dla procedury 
naliczania opłat. Instytucje prawne można porównywać ze względu na genezę, 
treść, formę, jednakże za najbardziej istotne kryterium takiego porównywania 
najczęściej jest przyjmowana spełniana przez nie funkcja3. Dlatego w dalszej 
części opracowania przeprowadzona zostanie analiza porównawcza istotnych 
elementów trwałego zarządu oraz użytkowania wieczystego, a także pełnionych 
przez nie funkcji. Następnie porównane zostaną konstrukcje obu związanych 
z tymi instytucjami opłat. I ten materiał dopiero będzie podstawą sformuło-
wania niezbędnych wniosków.

2 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2014 r. Nr 0, 
poz. 518). 

3 R. Tokarczyk, Komparatystyka prawnicza, Zakamycze, Kraków 2002, s. 70.
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Trwały zarząd a użytkowanie wieczyste.  
Zestawienie istotnych elementów instytucji prawnych

Trwały zarząd jest formą prawną władania nieruchomością przez jednost-
kę organizacyjną – statio fisci (art. 43 ust. 1 u.g.n.), którą, w myśl definicji 
legalnej (art. 4 ust. 10 u.g.n.), należy rozumieć jako jednostkę organizacyjną 
(państwową lub samorządową) nieposiadającą osobowości prawnej. Brak 
osobowości prawnej pociąga za sobą istotny skutek. Przede wszystkim, stroną 
ewentualnego sporu sądowego nie będzie przecież jednostka organizacyjna 
nieposiadająca osobowości prawnej, ale odpowiednio: Skarb Państwa, gmi-
na, powiat lub województwo4. W swojej istocie jednostki te uosabiają osobę 
prawną, jaką jest Skarb Państwa lub odpowiednia jednostka samorządu tery-
torialnego5. Wszelkiego rodzaju obowiązki i uprawnienia są nabywane lub 
zaciągane przez jednostkę organizacyjną, nieposiadającą osobowości prawnej, 
w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa lub odpowiedniej jednostki samorządu 
terytorialnego, co gwarantuje należytą ochronę wierzycielom tych stosunków 
prawnych. Trwały zarząd może istnieć tylko w jednolitym układzie własno-
ściowo-organizacyjnym, co oznacza, że państwowa jednostka organizacyjna 
może być trwałym zarządcą tylko w odniesieniu do nieruchomości stanowiącej 
własność Skarbu Państwa, wojewódzka jednostka organizacyjna może być 
trwałym zarządcą nieruchomości wojewódzkiej, powiatowa – powiatowej, 
a gminna – gminnej6. Zatem w trwały zarząd nieruchomość może zostać po-
wierzona jedynie jednostce organizacyjnej należącej do podmiotu oddającego 
ją w trwały zarząd, gdyż tylko ten podmiot posiada własność nieruchomości 
lub jej prawo użytkowania wieczystego. Stosunek prawny trwałego zarządu 
porządkuje wewnętrzną relację między podmiotem właścicielskim a jednostką 
organizacyjną bez osobowości prawnej na zasadzie administracyjnoprawnej. 
To słuszne rozwiązanie, gdyż na gruncie prawa cywilnego nie byłby możliwy 
proces Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego z podległą 
jednostką organizacyjną (przeszkodą jest brak zdolności sądowej jednostki 

4 M. Stańko, Trwały zarząd, [w:] J. Jagoda, D. Łobos-Kotowska, M. Stańko, Gospodarka 
mieniem komunalnym, LexisNexis, Warszawa 2008, s. 135. 

5 W. Szydło, Reprezentacja Skarbu Państwa w zakresie gospodarowania nieruchomościami, 
Oficyna Prawnicza, Wrocław 2010, s. 352.

6 B. Wierzbowski, Gospodarka nieruchomościami. Podstawy prawne, LexisNexis, Warszawa 
2007, s. 152–153.
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organizacyjnej bez osobowości prawnej). Z punktu widzenia osób trzecich, 
choć przedstawicielem podmiotów publicznych jest kierownik jednostki 
organizacyjnej bez osobowości prawnej, nie mamy do czynienia z dwoma 
niezależnymi od siebie podmiotami, gdyż stroną zawieranych umów (najmu, 
dzierżawy, użyczenia), a nawet sporów sądowych o ochronę prawa trwałego 
zarządu (skarga windykacyjna, negatoryjna, posesoryjna) jest Skarb Państwa 
lub jednostka samorządu terytorialnego. 

W przypadku natomiast prawa użytkowania wieczystego, jedną stroną 
stosunku prawnego może być Skarb Państwa lub jednostka samorządu teryto-
rialnego (ewentualnie związek tych jednostek) jako właściciel nieruchomości, 
do której prawo jest przedmiotem tego stosunku, drugą – osoba fizyczna lub 
osoba prawna, na rzecz której jest ustanawiane prawo (art. 232 k.c.7). 

Charakter prawny trwałego zarządu rodzi spory w literaturze. Jedni uwa-
żają, że jest to podstawowa forma administracyjnoprawna gospodarowania 
nieruchomościami komunalnymi8, inni zaś przypisują mu charakter cywilno-
prawny, a nawet więcej – uznają za jedno z ograniczonych praw rzeczowych9. 
W mojej opinii, najbardziej uzasadnione wydaje się pierwsze stanowisko. 
Różnice pomiędzy prawem administracyjnym a prawem cywilnym wynikają 
przede wszystkim z kryterium interesu: prawo administracyjne służy ochronie 
interesu publicznego, zaś prawo cywilne – przede wszystkim ochronie interesu 
jednostki. W doktrynie podkreśla się również, iż prawo cywilne chroni interes 
majątkowy, zaś prawo administracyjne – interes niemajątkowy, co znajduje 
swój wyraz w zasadzie nieodpłatnego działania administracji. W prawie cy-
wilnym mamy do czynienia z równorzędnością i autonomią podmiotów, zaś 
w prawie administracyjnym – z relacją władczą i jednostronną10. Wszystkie ww. 
kryteria – rodzaju interesu, przedmiotowe czy rodzaju relacji – przemawiają za 
zaliczeniem trwałego zarządu do prawa administracyjnego. Samo ustanowienie 
trwałego zarządu, ingerencja w jego wykonywanie, jak i wygaśnięcie trwałego 
zarządu, wymagają określonych procedur i warunków materialnoprawnych, 

  7 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. Nr 0, poz. 121).
  8 Tak określa ją na przykład M. Stańko, Trwały..., s. 133.
  9 Szczegółowe wywody na ten temat podejmuje C. Woźniak, Charakter prawny trwałego 

zarządu, [w:] H. Kisilowska (red.) i in., Nieruchomości. Zagadnienia prawne, LexisNexis, 
Warszawa 2011, s. 156–162.

10 N. Szczęch, Prawo administracyjne a inne gałęzie prawa, [w:] M. Karpiniuk, J. Kowalski 
(red.), Administracja publiczna i prawo administracyjne w zarysie, Polskie Wyd. Prawnicze 
IURIS, Warszawa – Poznań 2013, s. 25. 
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a jednostka organizacyjna wykonująca zarząd może się bronić w postępowaniu 
administracyjnym i sądowo-administracyjnym11. Poddanie spraw z zakresu 
trwałego zarządu pod jurysdykcję sądów administracyjnych oraz uczynienie 
jego źródłem decyzji administracyjnej umacnia go w gałęzi prawa administra-
cyjnego. Zarząd (w obecnym stanie prawnym – trwały zarząd) nie jest, według 
orzecznictwa, ograniczonym prawem rzeczowym12 (a więc – co z punktu wi-
dzenia niniejszych rozważań wydaje się najbardziej istotne – instytucją prawa 
cywilnego). Ze stanowiskiem tym należy się zgodzić w myśl utrwalonej zasady 
numerus clausus praw rzeczowych, mimo pewnych wątpliwości, jakie rodzą 
się w związku z art. 50 u.g.n., który w sprawach nieuregulowanych w usta-
wie nakazuje do trwałego zarządu stosować odpowiednio przepisy Kodeksu 
cywilnego o użytkowaniu (które jest ograniczonym prawem rzeczowym). Po-
szerzenie lub zawężenie dotychczasowej listy ograniczonych praw rzeczowych 
wymagałoby bowiem zmiany ustawodawstwa13. Podzielam pogląd E. Gniewka, 
iż niezbędna jest wyraźna, pochodząca od samego prawodawcy, kwalifikacja 
danego prawa jako prawa rzeczowego14. Za kontrowersyjny wyjątek należy 
uznać zakwalifikowanie przez sąd jako ograniczonego prawa rzeczowego spół-
dzielczego prawa do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym15.

Mniej wątpliwości w piśmiennictwie budzi charakter cywilnoprawny 
użytkowania wieczystego, które w głównych zarysach jest uregulowane 
w Kodeksie cywilnym i plasuje się jako jedno z trzech praw rzeczowych, obok 
własności i praw rzeczowych ograniczonych; bliższe jednak prawu własności 
ze względu na szereg uprawnień przysługujących użytkownikowi wieczyste-
mu (korzystanie i rozporządzanie gruntem z wyłączeniem innych osób). Jest 
to prawo zbywalne, dziedziczne, podlegające egzekucji i wywłaszczeniu. 
W doktrynie toruje sobie drogę także pogląd, że użytkowanie wieczyste może 
być obciążone służebnością16. 

Rozpatrując kwestię sposobu powstania, ustania oraz treści stosunków 
prawnych, realizujących omawiane instytucje prawne, należy zacząć od tego, że 
trwały zarząd powstaje na mocy jednostronnego aktu organu władzy publicznej. 

11 B. Wierzbowski, Gospodarka..., s. 152.
12 Uchwała SN z dnia 5 października 1993 r. (III CZP 129/93, OSP 1994/11, poz. 205).
13 E. Gniewek (red.), P. Machnikowski (red.) i in., B. Burian [w:], Kodeks Cywilny. Komen-

tarz, C.H. Beck, Warszawa 2013, s. 421. 
14 E. Gniewek, Prawo rzeczowe, C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 21–22.
15 Postanowienie SN z dnia 27 października 2004 r. (IV CK 271/04, OSP 2005/5, poz. 62).
16 J. Ignatowicz, Prawo rzeczowe, PWN, Warszawa 2000, s. 186.
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Powstaje bowiem na mocy decyzji administracyjnej17, na czas nieoznaczony 
lub oznaczony (art. 44 ust. 1 u.g.n.), a inicjatywa jego ustanowienia leży po 
stronie zainteresowanej, a więc samej jednostki organizacyjnej. Otrzymuje ona 
prawo korzystania z nieruchomości w celu prowadzenia działalności należącej 
do zakresu jej działania, za zgodą organu nadzorującego – do zabudowy, odbu-
dowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu, zgodnie z przepisami 
prawa budowlanego, jak również możliwość oddania nieruchomości w najem, 
dzierżawę lub użyczenie18. Objęcie nieruchomości następuje na podstawie 
protokołu zdawczo-odbiorczego (art. 45 ust. 3 u.g.n.). Trwały zarząd wygasa 
wraz upływem okresu jego ustanowienia albo na podstawie decyzji o wyga-
śnięciu (art. 46. ust. 1 u.g.n.), względnie – likwidacji jednostki organizacyjnej 
(art. 49 u.g.n.) czy z mocy samego prawa (art.138 ust.1 u.g.n). Co ciekawe, 
w trwały zarząd możliwe jest oddanie nieruchomości będącej w użytkowaniu 
wieczystym, co wyraża ciekawą wzajemną relację tych praw. Na prawie najsil-
niejszym (prawie własności) istnieje możliwość hierarchicznego ustanowienia 
praw odpowiednio niższych: prawa użytkowania wieczystego, a kolejno na 
nim prawa trwałego zarządu19. 

Ustanowienie użytkowania wieczystego różni się od formy oddania 
nieruchomości w trwały zarząd. Powstaje bowiem na mocy czynności 
dwustronnej, umowy o szczególnej formie, jaką jest akt notarialny. Istnieje 
również możliwość nabycia prawa użytkowania wieczystego (wyłącznie po 
jego ustanowieniu) w drodze zasiedzenia20. W tym przypadku wpis w księdze 
wieczystej będzie miał charakter deklaratoryjny (wywołujący skutek ex tunc), 
odmiennie niż w przypadku ustanowienia mocą umowy. Gdy prawo użytkowa-
nia wieczystego ma swoje źródło w umowie, zgodnie z poglądem utrwalonym 
w orzecznictwie, nabywca użytkowania wieczystego nie może skutecznie 
rozporządzać tym prawem po złożeniu wniosku o dokonanie wpisu, albowiem 

17 Drugim sposobem nabycia trwałego zarządu było jego nabycie ex lege z dniem 1 stycznia 
1998 r. (wraz z wejściem w życie ustawy o gospodarce nieruchomościami) – co do nieru-
chomości stanowiącej własność gminy oraz Skarbu Państwa, które w tym dniu znajdowały 
się w zarządzie. 

18 Zob. przy tej okazji obostrzenia z art. 43 ust. 2 pkt. 3 u.g.n.
19 Dopóki nie zostanie wygaszony trwały zarząd, nie można ustanowić na niej prawa użytko-

wania wieczystego. Por. wyrok NSA z dnia 3 września 2013 r. (IOSK 2462/12, Centralna 
Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych; www.nsa.gov.pl). 

20 Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 11 grudnia 1975 r. (III CZP 63/75, OSNCP 1976/12  
poz. 259). 
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dopóki wpis nie nastąpił, użytkowanie wieczyste nie powstało21, wpis ten ma 
więc charakter konstytutywny22. Przez wpis do księgi wieczystej postanowienia 
umowy, określające sposób korzystania z nieruchomości gruntowej, stają się 
skuteczne w stosunku do praw nabytych przez czynność prawną po ich ujaw-
nieniu. W ten sposób dochodzi do rozszerzonej skuteczności prawa, albowiem 
roszczenie przeciwko oznaczonej osobie (actio in personam) przekształca się 
w roszczenie przeciwko każdoczesnemu właścicielowi nieruchomości (actio 
in rem scripta)23. Taki prawotwórczy wpis w księdze wieczystej jest sytuacją 
szczególną, albowiem wpis konstytutywny w naszym systemie prawnym 
występuje na zasadzie wyjątku od wpisu deklaratoryjnego24. 

Użytkownik wieczysty nabywa prawo własności budynków i urządzeń 
wzniesionych na użytkowanym wieczyście gruncie (art. 235 § 1 k.c.). Przenie-
sienie prawa własności budynków posadowionych na użytkowanym wieczyście 
gruncie musi pociągać za sobą przeniesienie prawa użytkowania wieczystego, 
jako prawa z nim związanego, co wyraża akcesoryjność tego pierwszego, gdyż 
prawa te ,,nie mogą istnieć bez siebie” w obrocie nieruchomościami. Grunt 
oddawany jest w użytkowanie wieczyste na określony czas (od 40 do 99 lat), 
a użytkownik wieczysty może – w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem 
zastrzeżonego w umowie terminu, żądać jego przedłużenia o dalszy okres (art. 
236 § 2). Nic więc nie stoi na przeszkodzie, aby z żądaniem takim zwrócić się 
w ostatnim dniu terminu, co w praktyce oznacza, że umowa o przedłużenie 
użytkowania wieczystego może zostać zawarta po upływie okresu oznaczonego 
w pierwotnej umowie25. 

Poniższe rozważania prowadzą do wniosku, iż omawianym instytucjom 
prawnym można przypisać cechy wspólne: 
a) prawa na rzeczy cudzej, stwarzające możliwości korzystania z nieruchomości; 
b) stroną stosunku prawnego oddającą nieruchomość w użytkowanie wieczy-

ste może być wyłącznie taki jej właściciel, który jest Skarbem Państwa 
lub jednostką samorządu terytorialnego; 

21 J. Ciszewski, [w:], A. Stępień, Prawo cywilne w pytaniach i odpowiedziach, LexisNexis, 
Warszawa 2007, s. 279.

22 Podobnie, gdy prawo użytkowania wieczystego jest stwierdzone w wyroku sądowym. Zob. 
postanowienie SN z dnia 6 grudnia 2007 r. (IV CSK 323/07, LEX nr 398307). 

23 J. Ciszewski, [w:], A. Stępień, Prawo..., s. 279.
24 P. Mysiak, Postępowanie wieczystoksięgowe, LexisNexis, Warszawa 2010, s. 196. 
25 Por. uchwała SN z dnia 16 lutego 2012 r. (III CZP 94/11, strona internetowa Sądu Najwyż-or. uchwała SN z dnia 16 lutego 2012 r. (III CZP 94/11

szego; www.sn.pl, zakładka Sprawy – Zagadnienia Prawne – Izba Cywilna – Rocznik 2011). 
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c) obie instytucje uregulowane są w podstawowym zakresie na tym samym 
poziomie hierarchicznym ustawy (Kodeks cywilny26 oraz ustawa o gospo-
darce nieruchomościami); 

d) istnieje możliwość dokonywania nakładów na nieruchomości przez ko-
rzystających z gruntu;

e) ponadto – wygaśnięcie prawa wywołuje podobny skutek. 
W przypadku wygaśnięcia użytkowania wieczystego powstaje uprawnienie 

użytkownika wieczystego do żądania wynagrodzenia za zwrot nakładów za 
wzniesione przez niego lub nabyte na własność budynki i urządzenia, chyba, 
że zostały wzniesione wbrew postanowieniom umowy (art. 33 ust. 2 u.g.n.). 
Wynagrodzenie w tym przypadku powinno odpowiadać wartości budynków 
i urządzeń, określonej na dzień wygaśnięcia użytkowania wieczystego. Po-
dobna konstrukcja została przewidziana dla trwałego zarządu, choć pominięto 
kwestię terminu, na który należy określić ich wartość, tutaj określaną jako 
zwrot nakładów poczynionych na nieruchomości (art. 90 ust. 2 u.g.n.). Żąda-
nie rozliczeń nie przysługuje w przypadku wygaśnięcia trwałego zarządu na 
wniosek jednostki organizacyjnej (art. 90 ust. 3 u.g.n.).

Jednocześnie instytucje te mają cechy rozbieżne. Trwały zarząd może być 
ustanowiony na czas nieoznaczony (użytkowanie wieczyste – oznaczony); 
zasadniczo na podstawie decyzji administracyjnej (użytkowanie wieczyste – 
generalnie przez umowę); wpis w księdze wieczystej będzie miał charakter 
potwierdzający zawiązanie prawa (w przypadku ustanowienia użytkowania 
wieczystego wpis będzie to prawo ustanawiał, wyjątek – nabycie prawa 
użytkowania wieczystego przez zasiedzenie); wygaśnięcie trwałego zarządu 
następuje z upływem okresu, na który został ustanowiony albo na skutek wy-
dania decyzji właściwego organu, w ściśle określonych prawem przypadkach 
(zaś wygaśnięcie użytkowania wieczystego może nastąpić nie tylko wskutek 
upływu czasu, na jaki zostało ono ustanowione, ale także w wyniku rozwiąza-
nia umowy albo wskutek konfuzji praw, powodującej w istocie uwłaszczenie 
samego użytkownika wieczystego)27. 

26 W sprawach nieuregulowanych w ustawie o gospodarce nieruchomościami, dotyczących 
trwałego zarządu, ustawodawca nakazuje stosować odpowiednio przepisy Kodeksu cywil-
nego o użytkowaniu (art. 252–284 KC).

27 Kwestia konfuzji praw może przybrać dwojaką formę. Pierwszą z nich jest zbycie prawa 
własności gruntu na rzecz użytkownika wieczystego. Druga wywodzi się z przepisów szcze-
gólnych, a konkretnie z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania 
wieczystego w prawo własności nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 83).
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Opisane powyżej podobieństwa i różnice są – jak się wydaje – efektem 
podobieństw i różnic, jakie można zaobserwować w zakresie funkcji pełnionych 
przez każdą z omawianych tu instytucji prawnych oraz celów, jakie mają one 
realizować zgodnie z założeniami prawodawcy. 

Użytkowanie wieczyste, dawniej adresowane przede wszystkim dla celów 
budownictwa mieszkaniowego, dzisiaj pełni odmienną funkcję. Katalog grun-
tów, które mogą być oddane w tę formę posiadania, znacznie się rozszerzył, 
podobnie jak krąg podmiotów, które mają szansę na nabycie tego prawa. 
Obecnie prawo użytkowania wieczystego służy przede wszystkim zaspokajaniu 
potrzeb zgodnie z celem, na który grunt jest oddawany, a cel ten jest określany 
wiążąco w umowie o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste. Rozwiązanie 
takie gwarantuje właścicielowi, będącemu podmiotem publicznym, możliwość 
wpływu na sposób zagospodarowania nieruchomości i efektywność gospodar-
czą jej wykorzystania, bez konieczności pozbawiania się własności i kontroli 
nad wykorzystaniem nieruchomości, z zachowaniem prawa do stałego dochodu, 
poprzez pobór opłat rocznych. Jednocześnie zapewnia użytkownikowi wieczy-
stemu nabycie prawa terminowego do gruntu, bez ponoszenia z góry kosztów 
jego całkowitej wartości rynkowej. Użytkownik wieczysty może pozyskać 
lokalizację dla realizacji swoich planów oraz na pożądany przez siebie cel, 
zgodny (a przynajmniej niesprzeczny) z interesami właściciela. Ze względu 
na charakter stron umowy – prywatny użytkownika wieczystego28 i publiczny 
właściciela – można chyba zaryzykować twierdzenie, że instytucja użytkowania 
wieczystego pozwala równoważyć szeroko pojmowane interesy: prywatny 
i publiczny. Ta specyficzna konstrukcja prawna chroni więc obie strony umowy 
w sposób, który nie dawałby należytej ochrony w przypadku innych instytucji 
prawnych. Prawo użytkowania wieczystego, jako prawo rzeczowe, a więc 

28 Chociaż art. 232 § 1 KC pozwala oddawać grunty w użytkowanie wieczyste także osobom 
prawnym, co oznacza, że także państwowym lub samorządowym osobom prawnym, to jednak 
należy zauważyć, że kwestia ta nie niweczy przekonania o prywatności interesu użytkownika 
wieczystego. Po pierwsze, ze względu na to, że instytucja użytkowania wieczystego została 
zaprojektowana dla całej kategorii użytkowników wieczystych (potencjalnie osób fizycznych 
i osób prawnych) bez jej zróżnicowania na publicznych i prywatnych. Po drugie, zasada, że 
Skarb Państwa nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania państwowych osób prawnych, 
a państwowe osoby prawne nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania Skarbu Pań-
stwa (i analogicznie, że jednostka samorządu terytorialnego nie ponosi odpowiedzialności 
za zobowiązania samorządowych osób i odwrotnie) sprawia, że państwowe i samorządowe 
osoby prawne reprezentują wobec Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego 
i ich związków odrębne interesy tych osób jako niezależnych podmiotów prawa.
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prawo skuteczne erga omnes jest – co oczywiste – silniejsze od stosunków 
zobowiązaniowych29. W ich przypadku (np. leasingu, użytkowania, dzierża-
wy nieruchomości), ustawodawca nie przewidział żadnej szczególnej formy 
przeniesienia tych praw, możliwości przekształcenia ich w prawo własności 
nieruchomości czy nabycia na własność przez osobę korzystającą z gruntu 
budynków i urządzeń na nim wzniesionych (właśnie z tego ostatniego powodu 
użytkowanie wieczyste działa w oderwaniu od przyjętej powszechnie zasady 
superficies solo cedit). Prawu użytkowania wieczystego przysługuje również 
szczególna ochrona przed nieuzasadnioną odmową żądania o jego przedłu-
żenie o kolejny okres, bo choć jest to prawo terminowe, odmowa taka może 
nastąpić tylko ze względu na ważny interes społeczny (art. 236 § 2 in fine k.c.) 
co w wielu przypadkach zapewnia ciągłość tego prawa. Jednak cechą, która 
najbardziej znamionuje prawo użytkowania wieczystego i prawo własności 
jako prawa zbliżone względem siebie, a jednocześnie różniące się od innych 
praw obligacyjnych, jest tożsama ochrona, jaka prawom tym przysługuje. Zo-
stało utrwalone w orzecznictwie, że prawo użytkowania wieczystego podlega 
ochronie takiej, jak prawo własności30. Ponadto jest wiele innych cech, które 
były już powyżej wskazane, a które są charakterystyczne dla prawa użytko-
wania wieczystego i prawa własności (jak chociażby ich zbywalność, dzie-
dziczność, podleganie egzekucji, wywłaszczeniu czy możliwość ustanowienia 
służebności), i które pozwalają instytucji użytkowania wieczystego spełniać 
szczególną gospodarczą funkcję. Korzystanie z nieruchomości na podstawie 
prawa użytkowania wieczystego dedykowane jest podmiotom, które – inaczej 
niż w przypadku innych zobowiązaniowych tytułów prawnych – chcą pełniej 
wykorzystywać potencjał nieruchomości, z gwarancją ochrony równorzędnej 
do przewidzianej dla prawa własności oraz z gwarancją nabycia własności 
budynków i urządzeń, które zostały wzniesione na gruncie oddanym w użyt-
kowanie wieczyste, a nawet więcej – w perspektywie, do nabycia samego 
gruntu w drodze konfuzji praw. Ze wskazanych powyżej względów, taka spe-
cyficzna forma korzystania z gruntu, jaką umożliwia użytkowanie wieczyste, 
nie byłaby możliwa do zastosowania z użyciem mechanizmów przypisanych 
innym instytucjom prawnym.

29 Zob. uzasadnienie Uchwały SN z dnia 7 maja 1998 r. (III CZP 11/98, OSP 1999/1 poz. 2).
30 Zob. uzasadnienie wyroku SN z dnia 3 października 2000 r. (I CKN 287/00, OSN 2001/3 

poz. 43). 
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Trwały zarząd zaś powstał w zamyśle projektodawcy po to, aby umożliwić 
objęcie władztwa nad nieruchomością przez określoną jednostkę organizacyjną 
bez osobowości prawnej (państwową lub samorządową), która funkcjonuje 
w ramach trwałego zarządu jedynie jako pewna część organizacyjna większej 
struktury, wykonuje zadania o charakterze technicznym i nie ma żadnej podmio-
towości prawnej. Przykładem mogą być jednostki budżetowe, takie jak szkoły, 
inspektoraty, sądy itp. W relacjach prywatnoprawnych uprawnienia właściciel-
skie wykonuje z reguły sam właściciel. W przypadku własności państwowej 
lub samorządowej jest inaczej: tutaj jednostki organizacyjne – odpowiednio 
Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – są powiernikami 
zarządzającymi ich mieniem, gdyż same, nie mając osobowości prawnej, nie 
mogą być właścicielami. Aby umożliwić im władanie nieruchomością, usta-
wodawca wyposażył je w prawo do dysponowania nieruchomością i określił 
wewnętrzną relację jednostki względem podmiotu właścicielskiego oraz 
uprawnienia względem nieruchomości, i to mimo braku przymiotu osobowości 
prawnej. Wydaje się, że o ile można uznać za prawdziwą tezę, iż użytkowanie 
wieczyste powstało dla zrównoważenia interesu prywatnego i publicznego, 
o tyle w przypadku trwałego zarządu chodzi wyłącznie o ochronę interesu pu-
blicznego. Ochrona tego interesu realizowana jest w instytucji trwałego zarządu 
poprzez zharmonizowanie i uporządkowanie wewnętrznej relacji, zachodzącej 
pomiędzy właścicielem nieruchomości, będącym podmiotem publicznym, 
i podległą mu jednostką organizacyjną. Jest wprawdzie możliwe, zwłaszcza 
w konkretnych tzw. trudnych przypadkach, odróżnianie interesu publicznego 
od interesu podmiotu publicznego, czy interesu jego wyodrębnionej jednostki 
organizacyjnej, oraz przeciwstawianie sobie tych interesów, ale w prawidłowo 
ukształtowanej strukturze ustrojowo-administracyjnej nie mogą one pozosta-
wać w konflikcie. Co więcej, choć w jakimś sensie interes publiczny może być 
sumą interesów podmiotów publicznych, te zaś sumą interesów podległych 
im jednostek organizacyjnych, jednak to przede wszystkim interes publiczny 
powinien determinować interes podmiotu publicznego i, w dalszej kolejności, 
interes jego jednostki organizacyjnej. Tym samym ratio legis wprowadzonego 
rozwiązania jest prawne umożliwienie swego rodzaju ekonomicznych checks 
and balances wewnątrz podmiotów publicznych. Treść trwałego zarządu 
mogłaby być teoretycznie zrealizowana za pomocą innej instytucji prawnej, 
np. umowy najmu, lecz wówczas umowa taka byłaby nieważna ze względu na 
brak podmiotowości prawnej jednostki organizacyjnej. Natomiast jednostka 
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organizacyjna, jako trwały zarządca, ma prawo do zaciągania zobowiązań 
określonego rodzaju. Dlatego zdecydowano się na uporządkowanie tej kwestii 
przy pomocy działań administracyjnoprawnych, umożliwiając realizację celu 
zagospodarowania nieruchomości, który jest określany w decyzji o ustano-
wieniu trwałego zarządu (art. 45 ust. 2 pkt 5 u.g.n.). 

Nadmienić jednak należy, że pomimo zarysowanych powyżej różnic 
w funkcjach porównywanych tu instytucji prawnych, łączy je wspólne służenie 
pewnemu nadrzędnemu celowi. Obie instytucje mają umożliwić optymalną 
ze społecznego punktu widzenia efektywność korzystania z nieruchomości. 
Cel ten można byłoby natomiast – z racji szczególnego statusu nieruchomości 
pośród zasobów budujących siłę danego państwa – wiązać z realizacją kon-
stytucyjnej zasady dobra wspólnego.

Opłaty roczne

Dalszą kwestią pozostaje teraz przyjrzenie się samej instytucji opłat z tytułu 
trwałego zarządu oraz użytkowania wieczystego.

Użytkownik wieczysty ponosi przez cały czas trwania użytkowania wie-
czystego opłatę roczną31 (art. 238 k.c.). Również za nieruchomość oddaną 
w trwały zarząd pobiera się opłaty roczne (art. 82 ust. 1 u.g.n.).

Możliwość pobierania opłat rocznych za oddanie nieruchomości gruntowej 
w użytkowanie wieczyste jest szczególnym uprawnieniem właścicielskim, wy-
nikającym z art. 140 k.c.; jako uprawnienie do pobierania dochodów z rzeczy, 
mającym swoje rozwinięcie w przepisach szczególnych, które przewidują ulgi 
lub odstąpienia w pobieraniu tych opłat. W określonych wypadkach ustawa 
o gospodarce nieruchomościami dopuszcza stosowanie tzw. bonifikat32 (fakul-
tatywnych lub obligatoryjnych), a także zwolnienia od opłat rocznych w sto-
sunku do użytkowników wieczystych, którzy na podstawie wcześniejszych 
przepisów wnieśli jednorazowo opłaty za cały okres użytkowania wieczyste-
go33. Nie pobiera się opłaty rocznej za rok, w którym je ustanowiono (art. 71 
ust. 4 zd. 2 u.g.n.). 

31 Za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste pobiera się również opłatę 
pierwszą, która wynosi od 15% do 25% ceny nieruchomości gruntowej (art. 72 ust. 2 u.g.n.). 

32 Zob. art. 73 ust. 3 u.g.n.
33 Por. wyrok SN z dnia 13 grudnia 1990 r. (III ARN 34/90, OSNCP 1992/5 poz. 82).



Opłata roczna z tytułu trwałego zarządu a opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego. Wnioski... 161

W przypadku trwałego zarządu zastosowano podobne rozwiązania prawne. 
Ustawodawca przewidział zwolnienia od opłat rocznych oraz bonifikaty, choć 
przyczyny ich ustalenia są nieco inne.

Wspólną cechą dla obu opłat rocznych jest uzależnienie ich stawek pro-
centowych od celu, na jaki nieruchomość została oddana do korzystania (por. 
art. 72 ust. 3 u.g.n. z art. 83 ust. 2 u.g.n.), możliwość zmiany tych stawek 
wraz z ,,trwałą zmianą sposobu korzystania z nieruchomości”34 (por. art. 73 
ust. 2 u.g.n. z art. 84 ust. 2 u.g.n.) oraz aktualizacji, w związku ze zmianą war-
tości nieruchomości, na wniosek lub z urzędu, przy obowiązkowym udziale 
rzeczoznawcy majątkowego (por. art. 77 ust. 3 u.g.n. z art. 87 ust. 2 u.g.n.), 
oraz okresowy charakter ich wnoszenia przez cały czas trwania danego prawa 
lub stosunku prawnego (por. art. 71 ust. 4 u.g.n. z art. 82 ust. 2 u.g.n.).

Przyjęto natomiast odmienną częstotliwość aktualizacji opłat – nie częściej 
niż raz na trzy lata odnośnie do użytkowania wieczystego (art. 77 ust. 1 u.g.n.) 
i nie częściej niż raz do roku odnośnie do trwałego zarządu (art. 87 ust. 1 u.g.n.).

Powyższe rozwiązania prawne wskazują, że ustawodawca z jednej strony 
realizuje konsekwentnie tę samą konstrukcję naliczania opłat dla obu instytucji, 
z drugiej strony – przyjęto inną częstotliwość aktualizacji. Jednak najbardziej 
rażą różnice w trybie odwoławczym od wysokości wymierzonych opłat 
rocznych, albowiem ostatecznie (po niepomyślnym rozstrzygnięciu sprawy 
na rzecz użytkownika wieczystego przez kolegium) sprawa trafia do sądu 
powszechnego właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości 
(art. 80 ust. 1 u.g.n.), zaś w przypadku aktualizacji opłat z tytułu trwałego 
zarządu, ewentualne odwołania będą dotyczyły decyzji administracyjnej, 
a więc w razie sporu będzie on finalnie rozpatrywany na szczeblu sądownictwa 
administracyjnego.

Powyższa analiza skłania do wniosku, że skoro użytkowanie wieczyste 
i trwały zarząd znacznie się różnią co do pełnionych funkcji, metody regulacji 
– przede wszystkim jeżeli chodzi o ich przybliżenie do prawa własności oraz 
sposób powstania stosunku prawnego – uzasadnia to przyjęcie odmiennych 
granic zakresu ingerencji władzy publicznej w zasady wymiaru opłat na gruncie 

34 To nieostre pojęcie doczekało się wykładni np. w wyroku SN z dnia 22 kwietnia 2010 r. 
(V CSK 357/09, OSNC 2010/11/152). W sentencji zostało podniesione, iż o trwałej zmia-
nie sposobu korzystania z nieruchomości może decydować także stopień intensyfikacji 
eksploatacji nieruchomości przez jej użytkownika wieczystego, ale orzeczenie to można 
by analogicznie odnieść do trwałej zmiany sposobu korzystania z nieruchomości oddanej 
w trwały zarząd. 
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każdej z tych instytucji. Nie jest więc do końca zrozumiałe, dlaczego prawo-
dawca przypisał sobie w tym zakresie niemal identyczne prawo i w podobnie 
mocny sposób ingeruje w ich kształtowanie. 

W przypadku użytkowania wieczystego, ustalanie wysokości opłat 
rocznych, wnoszonych jako odpowiednik wynagrodzenia dla właściciela za 
udostępnianie nieruchomości, mogłoby być przecież, jak w przypadku innych 
umów cywilnoprawnych, dokonywane przez same strony umowy, bez odgórnej 
ingerencji. Należy się więc zastanowić, co było motywem stojącym za ogra-
niczeniem przez prawodawcę zasady swobody umów. Może właściwszym 
rozwiązaniem byłoby danie większej swobody w kształtowaniu treści umowy, 
a zarazem umożliwienie właścicielowi aktualizowania opłat również w oparciu 
o inne, umowne kryteria. Konstrukcja obu opłat – i tej z tytułu użytkowania wie-
czystego, i tej z tytułu trwałego zarządu – nie sprzyja poczuciu bezpieczeństwa 
podmiotów zobowiązanych do ich ponoszenia. Wysokość opłat uzależniono 
bowiem od nieprzewidywalnej zmiany wartości nieruchomości. Odstąpiono 
jednocześnie od ustanowienia jednolitego terminu aktualizacji dla obu insty-
tucji. Ustawodawca, nowelizując ustawę o gospodarce nieruchomościami 
w 2011 r.35, dokonał istotnej korekty. Przed zmianą, art. 77 u.g.n. stanowił, 
iż wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 
gruntowej ,,może być” aktualizowana, nie częściej niż raz w roku, jeżeli war-
tość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Przepis ten otrzymał nowe brzmienie 
w istotnym fragmencie. Po pierwsze modyfikacji uległo sformułowanie ,,może 
być” na ,,podlega”, co sugeruje, iż aktualizacji powinno się dokonywać obli-
gatoryjnie. Po drugie, zmieniono częstotliwość aktualizacji z ,,nie częściej niż 
raz w roku” na ,,nie częściej niż raz na trzy lata”. Trzeba zaznaczyć, że intencją 
tych zmian nie było zapewnienie obowiązkowości dokonywania aktualizacji 
wobec każdej nieruchomości, jaka znajduje się w zasobie właściciela. Moty-
wacji takiej brakuje w uzasadnieniu projektodawcy36. Wprowadzony przymus 
aktualizacji powinien korespondować z określeniem jednolitego terminu jej 
dokonywania, bo stwierdzenie jedynie, aby nie było to częściej niż raz na 
trzy lata, wydaje się niewystarczające. Ustawodawca przecież mógł równie 
dobrze zdecydować się wprowadzić przepis, iż aktualizacji dokonuje się ,,nie 
rzadziej niż raz na trzy lata”, czego jednak nie uczynił. W konsekwencji może 

35 Ustawa z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 187, poz. 1110).

36 Zob. uzasadnienie do projektu ustawy, druk sejmowy numer 4352.
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dochodzić do sytuacji, że w stosunku do jednych nieruchomości aktualizacja 
taka będzie dokonywana raz na trzy lata, a w przypadku innych będzie się 
to działo rzadziej. Przywołana zmiana ma jednak swoje logiczne podstawy 
po zestawieniu jej z innym postanowieniem, wprowadzonym przy tej samej 
okazji. Mianowicie, użytkownik wieczysty może żądać od właściwego organu 
dokonania aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, jeżeli 
wartość nieruchomości uległa zmianie, a właściwy organ nie podjął aktualizacji 
(art. 81 ust. 1 zd. 1 u.g.n.). Ciężar dowodu spoczywa na samym użytkowniku 
wieczystym, który na własny koszt musi wykazać w opinii eksperckiej rze-
czoznawcy majątkowego zmianę wartości nieruchomości. Oczywistym jest, 
że tylko w przypadku obniżenia takiej wartości użytkownik wieczysty będzie 
zainteresowany wszczęciem postępowania aktualizacyjnego. Na marginesie 
tylko należy zaznaczyć, że mechanizmu podobnego nie wprowadzono odno-
śnie do trwałego zarządu, pozostawiając przy tym fakultatywne dokonywanie 
aktualizacji opłaty rocznej przez właściwy organ nie częściej niż raz do roku. 

Rozwiązanie to budzi wątpliwości, w szczególności co do użytkowników 
wieczystych, z punktu widzenia zasady współmierności działań państwa, 
zwłaszcza w sferze stosunków cywilnoprawnych. Zasada proporcjonalności 
(współmierności) odnoszona jest do rozsądnej i racjonalnie uzasadnionej 
(prakseologicznie i aksjologicznie) ingerencji państwa w sferę gwarantowanych 
konstytucyjnie (ale nie tylko) wolności i praw jednostki. Granice tej ingeren-
cji zdeterminowane są systemem chronionych prawem wartości i wyważoną 
relacją między interesem (dobrem) ogółu i innymi chronionymi prawem 
dobrami, w tym zwłaszcza interesem (dobrem) człowieka37. W przypadku 
opłat z tytułu użytkowania wieczystego trudno jest mówić o dobru ogółu, 
bowiem reprezentantem właściciela gruntu jest jednostkowy podmiot – Skarb 
Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego. Wprawdzie można byłoby 
próbować wykazywać, że Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorial-
nego są emanacją pewnego ogółu i jako takie chronią jego dobro. Argument 
taki wydaje się jednak niedopuszczalny, w szczególności w świetle faktu, że 
zgodnie z Konstytucją, własność państwowa i własność komunalna nie są 
uprzywilejowane. A contrario, w omawianym stanie, dobrem ogółu mogłaby 
być natomiast suma interesów użytkowników wieczystych (współużytkowni-

37 M. Stahl (red.) i in., Z. Duniewska [w:], Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady 
w teorii i orzecznictwie, Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s. 144.
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ków), którzy są zainteresowani, aby zasady wymiaru opłaty i jej późniejszej 
waloryzacji były czytelne, uczciwe i jednakowe dla wszystkich.

Prawodawca, zamiast zabezpieczać rzetelność traktowania użytkowników 
wieczystych, kreśląc zasady aktualizacji opłat rocznych, przyjął założenie, 
że przede wszystkim należy chronić interes właściciela nieruchomości i jego 
prawo do wynagrodzenia, dając mu narzędzie prawne w postaci uprawnienia do 
aktualizacji wysokości tych opłat. Narzędzie pozwalające dostosować ich wy-
sokość do aktualnej sytuacji ekonomicznej, poprzez odniesienie ich proporcjo-
nalnie do wartości rynkowej nieruchomości. Nie ulega wątpliwości, że interes, 
o którym mowa powyżej, jest słuszny, a prawo do wynagrodzenia uzasadnione. 
Podkreślenia jednak wymaga fakt, że niezależnie od tego, w ramach jakiego 
stosunku prawnego – użytkowania wieczystego czy trwałego zarządu – jest 
dokonywana aktualizacja opłat, jej zasady powinny być określone w sposób 
uczciwy. A trzeba zauważyć, że wymogiem tej uczciwości jest choćby mini-
malna przewidywalność opłat oraz powszechność reguł dotyczących zmiany 
ich wysokości (a więc albo powszechna stałość, albo powszechna zmienność 
według tych samych reguł). Tymczasem, przyjęte rozwiązanie powoduje, że 
opłaty te mogą być bardzo niestabilne. Nieruchomości – jako środki trwałe – są 
traktowane jako lokata kapitału, gdyż główną ich cechą jest wzrost wartości 
na przestrzeni lat. Dane Agencji Nieruchomości Rolnych pokazują, że ceny 
sprzedaży hektara ziemi w ciągu ostatnich lat uległy podwyższeniu38. Wycena 
nieruchomości dla potrzeb aktualizacji opłaty rocznej, dokonywana przez 
rzeczoznawcę majątkowego, określa w sumie hipotetyczną wartość rynko-
wą nieruchomości, możliwą do uzyskania na podobnym rynku, jest to więc 
w gruncie rzeczy pewien rodzaj spekulacji. Ponadto, każdy operat szacunkowy 
obarczony jest stopniem uznaniowości samego autora, który przeprowadzał 
wycenę. To wszystko powoduje, że zaktualizowane opłaty roczne są obarczone 
dużym marginesem błędu co do rzeczywistej wartości nieruchomości. Poza 
tym angażowanie udziału rzeczoznawcy majątkowego zwiększa przewlekłość 
postępowania aktualizacyjnego i koszty tego postępowania dla właściwego 
organu lub dla stron postępowania. Opieranie wysokości opłat rocznych 
o wartość nieruchomości jest wygodne dla właściciela gruntu, szczególnie, 
gdy nieruchomości położone są na terenach silnie rozwijających się i o dużym 
potencjale inwestycyjnym, co powoduje systematyczny progres wartości. 

38 Źródło: http://www.anr.gov.pl/web/guest; stan na dzień 9.01.2014 r.



Opłata roczna z tytułu trwałego zarządu a opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego. Wnioski... 165

Niestabilność wysokości opłat potęguje dodatkowo fakt, iż aktualizacja może 
być dokonywana wybiórczo, wedle własnego przekonania właściwego organu. 

Ustawodawca, chcąc chronić za wszelką cenę wartość, jaką bez wątpie-
nia jest prawo własności i płynące z niego uprawnienia, nie uniknął kolizji 
z wartościami ważnymi dla użytkowników wieczystych, dla których istotny 
jest element sprawiedliwościowy egzekwowania opłat rocznych. Uważam, że 
ustawodawca nie sprostał zaspokojeniu tego poczucia, bowiem system aktu-
alizacji opłat ma charakter wybiórczy – nie gwarantuje przeprowadzania jej 
w jednakowym odstępie czasu wobec wszystkich nieruchomości oraz oparty 
jest o chwiejne kryterium wartości nieruchomości, co może skutkować brakiem 
zaufania obywateli do prawa i państwa. 

Odpowiadając więc na pytanie o dopuszczalny zakres ingerencji ustawo-
dawcy w postać opłat rocznych i ich ewentualne zróżnicowanie w odniesieniu 
do prawa użytkowania wieczystego i trwałego zarządu, należy stwierdzić, co 
następuje. Wydaje się racjonalne, aby – w odniesieniu do prawa użytkowania 
wieczystego – zagadnienia opłat rocznych pozostawały w minimalnym stopniu 
pod nadzorem ustawodawcy, a bardziej, aby decydowały w tej materii same 
strony umowy o oddanie gruntu. Oczywiście należy otoczyć tę instytucję 
ochroną ustawową, zachowując stosowne unormowania co do drogi odwo-
ławczej, możliwych sposobów aktualizacji, czy maksymalnych wysokości 
zaktualizowanych opłat, ale również dać możliwość swobody w kształtowaniu 
umowy przez jej strony. Zaś, gdy chodzi o trwały zarząd, jako regulację ad-
ministracyjnoprawną, kwestię opłat rocznych pozostawić należy pod rygorem 
ustawowym – jest to najwłaściwszy sposób unormowania spraw podmiotów 
publicznoprawnych. 

Formułując zatem postulaty de lege ferenda odnośnie do opłat rocznych 
z tytułu trwałego zarządu oraz użytkowania wieczystego, należałoby rozważyć:
1. Powszechną aktualizację opłat rocznych (wobec wszystkich nieruchomości 

z urzędu i w takim samym, jednolitym okresie, na przykład raz w roku).
2. Eliminację kryteriów ,,trwałej zmiany sposobu korzystania z nieruchomo-

ści” i ,,zmiany wartości nieruchomości”.
3. W związku z punktem 1 i 2 – ustalanie opłat rocznych w oparciu o masowe 

kryteria aktualizacji (możliwe jest oparcie wysokości opłat np. o tabele 
taksacyjne, wskaźniki inflacji itp.).

4. Wprowadzenie mechanizmu miarkującego podwyżki opłat – np. w postaci 
zastrzeżenia, iż kwota opłaty rocznej wynikająca z aktualizacji nie może 
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być wyższa niż dwukrotność opłaty rocznej uiszczanej w dotychczasowej 
wysokości39 (i to w całym okresie po aktualizacji, aż do przeprowadzenia 
następnej).

5. Dereglamentację zasad aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego 
i pozostawienie tej kwestii stronom umowy; przeciwnie – odnośnie do 
trwałego zarządu.

6. Metody kombinowane (kilka wyżej wymienionych sposobów łącznie).
Podsumowując, procedura naliczania opłat rocznych budzi wątpliwości 

i powinna być przedmiotem dyskusji nad kierunkiem zmian, zaś wątek do-
puszczalności zaproponowanych rozwiązań winien stanowić dalszy przedmiot 
badań przez innych autorów.
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Wojciech SULCZEWSKI

ANNUAL FEE DUE TO PERMANENT ADMINISTRATION AND ANNUAL FEE DUE  
TO PERPETUAL USUFRUCT. COMPARATIVE ANALYSIS CONCLUSIONS 

( S u m m a r y )

The article contains a comparison of two legal institutions – perpetual usufruct and perma-
nent administration. The conducted comparative analysis has proven differences and similarities 
between both institutions as far as their legal nature and functions they fulfil are concerned. 
Later on, the procedure of annual fees due to availing oneself of a real property based on per-
petual usufruct and permanent administration will be discussed. The author is of the opinion 
that the procedure of annual payment charging raises doubts and it should constitute a subject 
of a discussion on the direction of changes, whereas the aspect of admissibility of the solutions 
suggested in the text should constitute a subject of other authors’ deliberations.

Keywords: property, perpetual usufruct, permanent administration
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