
Rozdział 6. Przekazywanie... Art. 61

przedstawicielstw i instytucji. Celem rejestru jest zinstytucjonalizowana
i scentralizowana identyfikacja nieruchomego majątku Skarbu Państwa.
Zakres informacji gromadzonych w ewidencji, jaki wynika z ust. 3
oznacza, że omawiany rejestr jest szczegółowym zestawieniem całego
majątku nieruchomego Skarbu Państwa.

2. Nieruchomości Skarbu Państwa. W ewidencji rejestrowane są 2
nieruchomości, do których Skarbowi Państwa przysługuje prawo własności
oraz prawo użytkowania wieczystego. Z treści ust. 3 komentowanego
przepisu wynika, że ewidencjonowaniu powinny także podlegać nierucho-
mości, do których Skarbowi Państwa przysługują inne prawa. Taki wniosek
wynika z użycia w tym przepisie sformułowania o określeniu przez
właściwego ministra (Ministra Infrastruktury i Budownictwa) w drodze
rozporządzenia m.in. sposobu wykazywania posiadania przez Skarb
Państwa praw do nieruchomości. Pojęcie „prawa do nieruchomości” nie
zostało zawężone do prawa własności i prawa użytkowania wieczystego,
chyba, że w ujęciu podmiotowym sformułowanie: „nieruchomości Skarbu
Państwa” należałoby rozumieć, jako tylko te, które nie są przedmiotem
silniejszych praw przysługujących innym podmiotom wobec praw przysłu-
gujących do danej nieruchomości Skarbowi Państwa, np. prawo własności
przysługujące osobie trzeciej, gdy Skarbowi Państwa przysługuje tylko
prawa użytkowania, dzierżawy albo najmu.

3. Właściwość organów. Ewidencję prowadzi Minister Infrastruktury 3
i Budownictwa. Natomiast dane do tej ewidencji mają obowiązek zgłaszać
wszystkie organy, jednostki organizacyjne oraz państwowe osoby prawne.
Szczególna rola przysługuje wojewodzie, który dodatkowo wprowadza
do tej ewidencji informacje otrzymywane od starostów w zakresie
zawieranych umów i innych czynności prawnych związanych z obrotem
nieruchomościami Skarbu Państwa, z określeniem: stron umowy lub
innej czynności prawnej, wartości nieruchomości i jej ceny, wykazu
uczestników przetargu albo rokowań (w przypadku przetargu albo
rokowań), podstawowe warunki umowy albo innej czynności prawnej,
w szczególności cel określony w umowach darowizny nieruchomości lub
innych nieodpłatnych rozporządzeniach dotyczących nieruchomości.

4. Forma ewidencji. Omawiana ewidencja ma być prowadzona 4
w formie elektronicznej publicznie dostępnej w celu zachowania jawności
nieruchomego majątku Skarbu Państwa.

Art. 61. [Przedstawicielstwa]
1. Przedstawicielstwom dyplomatycznym lub urzędom konsularnym

państw obcych oraz innym przedstawicielstwom i instytucjom zrów-
nanym z nimi w zakresie przywilejów i immunitetów na podstawie
ustaw, umów międzynarodowych lub powszechnie obowiązujących
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zwyczajów międzynarodowych nieruchomości Skarbu Państwa mogą
być, na zasadzie wzajemności, zbywane lub oddawane w użytkowanie,
dzierżawę lub najem.

2.77 Umowy z podmiotami, o których mowa w ust. 1, zawiera
minister właściwy do spraw zagranicznych. Minister może udzielić
bonifikaty, o której mowa w art. 68 ust. 1 pkt 11.

3.78 Jednostka samorządu terytorialnego jest obowiązana wskazać
i przenieść własność nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa, jeżeli
jest ona niezbędna na cele, o których mowa w ust. 1. Umowę przeniesie-
nia nieruchomości na własność Skarbu Państwa zawiera z tą jednostką
starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej,
w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zagranicznych.

3a.79 Minister właściwy do spraw zagranicznych wykonuje upraw-
nienia przysługujące Skarbowi Państwa w odniesieniu do nierucho-
mości znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
chyba że z odrębnych przepisów lub czynności prawnych wynika
właściwość innego organu, jednostki organizacyjnej Skarbu Państwa
lub państwowej osoby prawnej.

4.80 W sprawach nieuregulowanych w ust. 1–3 stosuje się odpowied-
nio przepisy art. 60 ust. 6.

1. Szczególna forma przekazywania nieruchomości na rzecz1
przedstawicielstw. Przepis art. 61 GospNierU przewiduje szczególną
formę przekazywania nieruchomości na rzecz placówek dyplomatycznych,
urzędów konsularnych i innych przedstawicielstw i instytucji zrównanych
z placówkami dyplomatycznymi w zakresie przywilejów i immunitetów.
Do takich instytucji należą w szczególności placówki organizacji mię-
dzynarodowych, takich jak np. Organizacja Narodów Zjednoczonych czy
Unia Europejska. Oddanie nieruchomości w trybie art. 61 GospNierU
na rzecz tych placówek odbywa się na zasadzie wzajemności. Tym
samym oddanie nieruchomości następuje, co do zasady, na rzecz placówek
tych państw, które również przewidują możliwość oddania na zasadach
preferencyjnych nieruchomości na swoim terytorium na rzecz polskich

77 Art. 61 ust. 2 w brzmieniu ustawy z dnia 16.12.2016 r. (Dz.U. z 2016 r.
poz. 2260), która wchodzi w życie 1.01.2017 r.

78 Art. 61 ust. 3 w brzmieniu ustawy z dnia 16.12.2016 r. (Dz.U. z 2016 r.
poz. 2260), która wchodzi w życie 1.01.2017 r.

79 Art. 61 ust. 3a dodany ustawą z dnia 16.12.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2260),
która wchodzi w życie 1.01.2017 r.

80 Art. 61 ust. 4 w brzmieniu ustawy z dnia 20.07.2017 r. (Dz.U. z 2017 r.
poz. 1509), która wchodzi w życie 23.08.2017 r.
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placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych. Nieruchomości
na rzecz placówek określonych w art. 61 ust. 1 GospNierU mogą być
zbywane, oddawane w użytkowanie, dzierżawę lub najem. Umowy z tymi
podmiotami zawiera Minister Spraw Zagranicznych. Minister ten może
również udzielić bonifikaty w cenie nabycia nieruchomości. W wypadku
gdyby na potrzeby placówki, o jakiej mowa w art. 61 ust. 1 GospNierU,
była niezbędna nieruchomość stanowiąca własność jednostki samorządu
terytorialnego, jednostka taka jest zobowiązana do wskazania i prze-
niesienia własności tej nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa. Zbycie
odbywa się poprzez zawarcie umowy pomiędzy jednostką samorządu
terytorialnego a reprezentującym Skarb Państwa starostą. Umowa jest
zawierana w porozumieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych. Umowa
taka ma charakter umowy odpłatnej i w zakresie zawarcia takiej umowy
nie mają zastosowania przepisy dotyczące wywłaszczenia nieruchomości.
Brak też podstaw do stosowania w razie sporu trybu postępowania admini-
stracyjnego. W wypadku bezpodstawnej odmowy zawarcia umowy, którą
reguluje art. 61 ust. 3 GospNierU, zastosowanie miałby tryb postępowania
sądowego przed sądem powszechnym. Odpowiednie stosowanie przepisów
art. 60 ust. 3 i 6 GospNierU może mieć zastosowanie jedynie w sytuacji
zawarcia takich umów, które nie przewidują przeniesienia na placówkę,
o jakiej mowa w ust. 1, prawa własności. Okoliczność, że nieruchomość
stała się zbędna na cele, na jakie została przeznaczona, wiązać się musi
z wygaśnięciem, rozwiązaniem bądź wypowiedzeniem umów najmu lub
dzierżawy, bądź też z wygaśnięciem użytkowania. Tylko bowiem w takich
wypadkach możliwe będzie przekazanie nieruchomości do zasobu Skarbu
Państwa czy też rozstrzygnięcie o sposobie ich zagospodarowania.

Rozdział 7. Ustalanie sposobu i terminów
zagospodarowania nieruchomości gruntowych

Art. 62. [Obowiązki użytkownika wieczystego]
1. W umowie o oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie

wieczyste ustala się sposób i termin jej zagospodarowania, w tym
termin zabudowy, zgodnie z celem, na który nieruchomość gruntowa
została oddana w użytkowanie wieczyste.

2. Jeżeli sposób zagospodarowania nieruchomości gruntowej polega
na jej zabudowie, ustala się termin rozpoczęcia lub termin zakończenia
zabudowy.
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3. Za rozpoczęcie zabudowy uważa się wybudowanie fundamentów,
a za zakończenie zabudowy wybudowanie budynku w stanie surowym
zamkniętym.

4. Termin, o którym mowa w ust. 1, może być przedłużony na
wniosek użytkownika wieczystego, jeżeli nie mógł być dotrzymany
z przyczyn niezależnych od użytkownika.

1. Sposób i termin zabudowania nieruchomości gruntowej ustalony1
powinien zostać w umowie, zgodnie z celem, na który nieruchomość
gruntowa została oddana w użytkowanie wieczyste. Zapisy umowy wiążą
nie tylko podmiot, z którym umowa została zawarta, lecz również
kolejnych użytkowników wieczystych. Zapisy umowy mogą mieć zarówno
charakter dość ogólny, jak i bardzo szczegółowy. Umowa może zawierać
szczegółową charakterystykę obiektów budowlanych, jakie powinny zostać
zgodnie z umową wzniesione. Mogą się w niej znajdować takie parametry
jak: powierzchnie obiektów, powierzchnie zabudowy, liczby kondygnacji
czy liczby lokali. Również elementem umowy może być sposób ko-
rzystania z nieruchomości. Przykładowo można ustalić, iż wybudowane
obiekty będą wykorzystywane wyłącznie na cele mieszkaniowe (co może
mieć uzasadnienie w wypadku zastosowania trybu bezprzetargowego
na zasadzie art. 37 ust. 3 GospNierU). W wypadku gdy użytkownik
wieczysty jest zobowiązany do zabudowy nieruchomości, umowa powinna
wskazywać termin rozpoczęcia budowy lub termin jej ukończenia. Termi-
nem rozpoczęcia budowy jest tu wybudowanie fundamentów, a terminem
jej ukończenia wybudowanie budynku w stanie surowym. Zwrócić należy
uwagę na odmienności uregulowania w stosunku do prawa budowlanego,
które jako termin rozpoczęcia budowy określa podjęcie robót przygoto-
wawczych, a zakończeniem budowy jest oddanie obiektu budowlanego do
użytkowania. Zapis art. 62 ust. 3 GospNierU jest w zasadzie odpowiedni
jedynie do budowy budynku (obiektu budowlanego trwale związanego
z gruntem, posiadającego fundamenty i dach – art. 3 pkt 2 PrBud).
Wiele obiektów budowlanych przewidzianych umową może w ogóle nie
mieć fundamentów, ponadto dla wielu obiektów, w tym w szczególności
budowli, nie sposób ustalić istnienia stanu surowego zamkniętego. Należy
zatem przyjąć, że w wypadku gdy obiekt nie posiada fundamentów, okreś-
lenie rozpoczęcia budowy powinno zostać wyznaczone umową. Również
w wypadku, gdy charakter budynku nie pozwala na przyjęcie, iż w toku
jego budowy występuje stan surowy zamknięty, zakres zaawansowania
robót pozwalający na przyjęcie ukończenia budowy również powinien
być doprecyzowany umową. W wypadku braku szczegółowych zapisów
w umowie przepis art. 62 ust. 3 GospNierU należy stosować odpowiednio
do innych obiektów niż budynki. Wskazać przy tym trzeba, iż braki w umo-
wie w zakresie nieokreślenia terminów zagospodarowania nieruchomości
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gruntowej nie prowadzą do nieważności takiej umowy. Jednak w takim
wypadku nie jest możliwe rozwiązanie użytkowania wieczystego w trybie
art. 240 KC. Należy tu przywołać wyr. SN z 13.2.2002 r. (IV CKN 661/00,
Legalis), w którym sąd przyjął, że przy tego rodzaju braku w umowie nie
można domagać się rozwiązania użytkowania wieczystego z uwagi na nie-
wzniesienie przewidzianych w umowie budynków. Przedłużenie terminu,
o jakim mowa w art. 62 ust. 4 GospNierU, odbywa się poprzez zmianę
umowy o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste i wymaga
zachowania formy aktu notarialnego. Nie ma możliwości przedłużenia
terminu w formie decyzji administracyjnej. Taką wykładnię art. 62 ust. 4
GospNierU potwierdza wyr. NSA z 21.9.2006 r. (I OSK 1263/05, Legalis).
Tym samym trzeba przyjąć, że nieuzasadniona odmowa przedłużenia
terminu i zmiany umowy mimo uzasadnionego wniosku użytkownika
wieczystego może być podstawą do powództwa ze strony użytkownika wie-
czystego przeciwko właścicielowi o nakazanie złożenia oświadczenia woli.

2. Powstanie użytkowanie wieczystego z mocy prawa. Poza użyt- 2
kowaniem wieczystym powstałym w wyniku umowy czy decyzji ist-
nieją również przypadki, gdy użytkowanie wieczyste powstało z mocy
prawa. Dotyczy to w szczególności użytkowania wieczystego powstałego
na podstawie ZmGospGruntU. W tym wypadku brak jest jakiejkolwiek
podstawy do określenia zarówno sposobu, jak i terminu zagospodarowania
nieruchomości. W tych wypadkach nie jest zawierana umowa o oddanie
nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste, a decyzja administra-
cyjna. Tym samym do tych nieruchomości przepisy art. 62–65 GospNierU
nie mogą mieć zastosowania.

Art. 63. [Dodatkowe opłaty]
1. W razie niedotrzymania terminów zagospodarowania nierucho-

mości gruntowej, o których mowa w art. 62, właściwy organ może
wyznaczyć termin dodatkowy.

2. W przypadku niedotrzymania terminów, o których mowa w ust. 1
oraz w art. 62, mogą być ustalone dodatkowe opłaty roczne obciążające
użytkownika wieczystego, niezależnie od opłat z tytułu użytkowania
wieczystego, ustalonych stosownie do przepisów rozdziału 8 działu II.

3. Wysokość dodatkowej opłaty rocznej, o której mowa w ust. 2,
wynosi 10% wartości nieruchomości gruntowej określonej na dzień
ustalenia opłaty za pierwszy rok, po bezskutecznym upływie terminu
jej zagospodarowania, ustalonego w umowie lub decyzji. Za każdy
następny rok opłata podlega zwiększeniu o dalsze 10% tej wartości.

4. Opłaty, o których mowa w ust. 2, ustala właściwy organ w drodze
decyzji.

Tułodziecki 235



Art. 63 Dział II. Gospodarowanie...

1. Dodatkowy termin. W wypadku niedotrzymania terminów zago-1
spodarowania nieruchomości gruntowej właściwy organ może wyznaczyć
użytkownikowi wieczystemu termin dodatkowy. Wyznaczenie terminu
dodatkowego nie jest konieczne dla skorzystania przez organ z możliwości
naliczenia opłaty dodatkowej czy też z możliwości wniesienia powódz-
twa o rozwiązanie wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej
na podstawie art. 240 KC. Jednak w wypadku wyznaczenia użytkownikowi
terminu dodatkowego organ jest tym terminem związany i nie może ustalić
opłaty dodatkowej w stosunku do użytkownika wieczystego, któremu
termin dodatkowy zagospodarowania nieruchomości jeszcze nie upłynął.
Wyznaczenie terminu dodatkowego nie wymaga wniosku użytkownika
wieczystego i termin ten może być wyznaczony przez organ z urzędu.
Przywołać tu należy wyr. NSA z 8.11.2006 r. (I OSK 1031/05, niepubl.),
z którego wynika, że podstawą do wymierzenia opłaty dodatkowej może
być każdy przypadek niedotrzymania terminu, czy to pierwotnego, czy też
przedłużonego, wreszcie dodatkowego, i nie ma ustawowego obowiązku
wyznaczenia terminu dodatkowego. Niejako w uzupełnieniu tego wyroku
należy wskazać, iż art. 63 ust. 2 GospNierU odnosi się do wszystkich
terminów wynikających z art. 62 GospNierU, w tym również do terminu
rozpoczęcia zabudowy, wynikającego z art. 62 ust. 2 GospNierU. Także
termin dodatkowy może być wyznaczony dla wynikającego z umowy
terminu rozpoczęcia zabudowy. W wyr. z 28.5.2010 r. WSA w Krakowie
(II SA/Kr 423/10, Legalis) uznał, że dla nałożenia opłaty dodatkowej
kwestia, czy niedotrzymanie terminu wynika z zawinienia użytkownika
wieczystego, nie ma znaczenia. Odmienny pogląd został zawarty w treści
wyr. WSA w Szczecinie z 6.1.2010 r. (II SA/Sz 1221/09, Legalis),
w którym sąd uznał, że organ nie może, ustalając dodatkową opłatę,
nie odnieść się do wyjaśnień użytkownika wieczystego stwierdzającego,
że brak jest dostępu do drogi publicznej. Dla wymierzenia dodatkowej
opłaty rocznej nie ma przy tym znaczenia wydanie decyzji o warunkach
zabudowy czy pozwolenia na budowę (wyr. NSA z 4.6.2009 r., I OSK
843/08, Legalis).

2. Dodatkowe opłaty roczne nie są obligatoryjne, a przyjęcie ich2
ustalenia ma charakter uznania administracyjnego.

Dodatkowe opłaty roczne są ustalane niezależnie od opłat z ty-
tułu wieczystego użytkowania. Wysokość opłaty rocznej ustalana jest
w wysokości 10% wartości nieruchomości. Przy czym przyjmuje się
wartość nieruchomości przyjętej jako podstawa ustalenia opłaty rocznej
za pierwszy rok po upływie terminu zagospodarowania nieruchomości.
W wyr. z 3.8.2005 r. (OSK 1842/04, Legalis) NSA przyjął, że
wykładnia art. 63 ust. 3 GospNierU nie może prowadzić do przyjęcia,
iż chodzi o wartość nieruchomości będącej podstawą naliczenia pierwszej
opłaty za ustanowienie użytkowania wieczystego (wartość nieruchomości
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na dzień zawarcia umowy), bowiem w takim wypadku druga część
pierwszego zdania ust. 3 byłaby zbędna. Tym samym chodzi tu o wartość
nieruchomości będącej podstawą ustalenia opłaty rocznej za następny
rok po roku, w którym upłynął termin zagospodarowania nieruchomości
gruntowej. Za każdy kolejny rok opłata dodatkowa ulega podwyższeniu
o dalsze 10% tej wartości. Opłaty dodatkowe są ustalane w formie
decyzji administracyjnej. W wypadku ich nieuiszczenia zastosowanie
mają przepisy o egzekucji w administracji. Należy także wskazać, że
organ wydający decyzję w tym przedmiocie rozstrzyga w tym wypadku
o prawach i obowiązkach reprezentowanej przez siebie osoby prawnej,
wynikających ze stosunków cywilnoprawnych. Można zatem zarzucać tej
regulacji, że wydający w tej sprawie organ jest niejako sędzią we własnej
sprawie. Tym samym przepis art. 63 ust. 4 GospNierU może budzić
wątpliwości w zakresie jego zgodności z art. 6 ust. 1 Konwencji o ochronie
praw człowieka i podstawowych wolności (sporządzonej w Rzymie
4.11.1950 r., Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.; dalej EKPC), bowiem
o prawach i obowiązkach o charakterze cywilnym rozstrzyga organ będący
jednocześnie reprezentantem strony umowy.

Art. 64. [Rozwinięcie]
1. Obowiązek ponoszenia dodatkowych opłat rocznych powstaje

z dniem 1 stycznia roku następującego po bezskutecznym upływie
terminów zagospodarowania nieruchomości gruntowej ustalonych
w umowie lub decyzji.

2. Opłaty za dany rok wnosi się w terminie do dnia 31 marca
każdego roku.

1. Obowiązek ponoszenia opłaty dodatkowej powstaje z dniem 1
1 stycznia roku następującego po bezskutecznym upływie terminu
zagospodarowania. Tym samym sama decyzja może zostać wydana i stać
się ostateczna dopiero po powstaniu obowiązku ponoszenia dodatkowych
opłat. Przed terminem wskazanym przepisem art. 64 ust. 1 GospNierU
obowiązek ponoszenia opłat nie zaistniał, nie może być zatem stwierdzony
decyzją. Terminem zapłaty jest termin 31 marca każdego roku. Obowiązek
ponoszenia opłaty rocznej nie powstaje z mocy samego prawa i jego
wprowadzenie nie jest dla organu obligatoryjne. Tym samym należy
przyjąć, że zachowała aktualność teza wyr. NSA z 22.9.1993 r. (I SA 4/93,
ONSA 1994, Nr 4, poz. 138), z której wynika, że dodatkowe opłaty roczne
nie mogą być wprowadzone z mocą wsteczną, mimo iż powołany wyrok
zapadł na gruncie odmiennej regulacji art. 45 ust. 1 GospNierU. Jeżeli
organ decyduje się na ustalenie dodatkowej opłaty rocznej, to pierwszym
rokiem, za który można taką opłatę ustalić, jest rok, w którym decyzja
w przedmiocie ustalenia dodatkowej opłaty rocznej stała się ostateczna.
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Art. 65. [Wyjątki]
1. Nie pobiera się dodatkowych opłat rocznych w razie:

1) niewybudowania urządzeń infrastruktury technicznej na obsza-
rze, na którym nieruchomość gruntowa jest położona, jeżeli do
wybudowania tych urządzeń był zobowiązany właściwy organ,
a ich brak uniemożliwiałby korzystanie z obiektów, do których
wybudowania został zobowiązany użytkownik wieczysty na pod-
stawie umowy lub decyzji;

2) złożenia do właściwego organu wniosku o rozwiązanie umowy
o oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, stosuje się przepisy
art. 33 ust. 3 i 3a.

1. Niedopuszczalność ustalenia i pobierania dodatkowej opłaty1
rocznej. Przepis art. 65 GospNierU przewiduje w zasadzie dwa przypadki,
w których ustalenie i pobieranie dodatkowej opłaty rocznej jest niedo-
puszczalne. Pierwszym przypadkiem jest niewybudowanie odpowiednich
urządzeń infrastruktury technicznej, jeżeli do budowy tych urządzeń był
zobowiązany właściwy organ, a brak tej infrastruktury uniemożliwia
korzystanie z obiektów, jakie powinny być wybudowane przez użytkownika
wieczystego. Tym samym organ nie może obciążyć użytkownika wieczy-
stego skutkami swoich własnych zaniechań. W szczególności okoliczność
taka może zaistnieć w wypadku nieruchomości będących własnością
gminy, która zobowiązana jest do wybudowania infrastruktury w zakresie
dróg gminnych, wodociągów, kanalizacji itp.

Drugi z przypadków zachodzi wówczas, gdy właściwy organ zdecyduje
się na wytoczenie powództwa w trybie art. 240 KC o rozwiązanie
wieczystego użytkowania. W takim wypadku również nie pobiera się do-
datkowych opłat rocznych. Złożenie stosownego powództwa wyłącza także
możliwość wszczęcia postępowania w przedmiocie ustalenia dodatkowej
opłaty rocznej, zaś w wypadku gdyby takie postępowanie było w toku,
należy wydać decyzję o umorzeniu postępowania na podstawie art. 105
KPA. W wypadku uwzględnienia powództwa zgodnie z art. 33 ust. 3a
GospNierU dodatkowe opłaty roczne za okres po złożeniu pozwu ulegają
zwrotowi na rzecz wieczystego użytkownika.

Art. 66. [Odpowiednie stosowanie]
Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio do trwałego

zarządu.

238 Tułodziecki



Rozdział 8. Ceny, opłaty i rozliczenia za... Art. 67

1. Odpowiednie stosowanie przepisów dotyczących sposobu usta- 1
lania i terminów zagospodarowania nieruchomości do nieruchomości
oddanych w trwały zarząd musi w szczególności uwzględniać okoliczność,
że trwały zarząd powstaje w wyniku decyzji administracyjnej. Tym samym
wszelkie zapisy art. 62 GospNierU odnoszące się do umowy muszą być
odpowiednio stosowane do decyzji administracyjnej. Zgodnie z art. 113
§ 1 i 2 KPA, omyłki zawarte w decyzji mogą ulec sprostowaniu,
a wątpliwości co do treści decyzji mogą zostać wyjaśnione w drodze
postanowienia. Możliwości te odnoszą się również do kwestii związanych
ze sposobem i terminami zagospodarowania nieruchomości. Przedłużenie
terminu, o jakim mowa w art. 62 ust. 4 GospNierU, powinno nastąpić
poprzez zmianę decyzji w trybie art. 155 KPA, przy czym taka zmiana
może nastąpić wyłącznie na wniosek podmiotu uprawnionego do trwałego
zarządu. Należy także wskazać, iż organem uprawnionym do wydania
decyzji i wszczęcia z urzędu postępowania w przedmiocie wygaśnięcia
trwałego zarządu jest ten sam organ, który jest uprawniony do ustalenia
dodatkowej opłaty rocznej. Tym samym podstawą do zastosowania art. 65
ust. 1 pkt 2 GospNierU będzie w tym wypadku wszczęcie z urzędu
postępowania w sprawie wydania decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu
z powodu niezagospodarowania nieruchomości w terminie.

Rozdział 8. Ceny, opłaty i rozliczenia za
nieruchomości

Art. 67. [Oszacowanie; cena]
1. Cenę nieruchomości ustala się na podstawie jej wartości.

1a. Cena lokalu, oznaczonego jako przedmiot odrębnej własności,
obejmuje lokal wraz z pomieszczeniami przynależnymi, w rozumieniu
ustawy o własności lokali oraz udział w nieruchomości wspólnej.

2. Przy sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu stosuje się
następujące zasady ustalania cen:

1) cenę wywoławczą w pierwszym przetargu ustala się w wysokości
nie niższej niż wartość nieruchomości;

2) cenę wywoławczą w drugim przetargu można ustalić w wysokości
niższej niż wartość nieruchomości, jednak nie niższej niż 50% tej
wartości;

3) cenę nieruchomości, którą jest obowiązany zapłacić jej nabywca,
ustala się w wysokości ceny uzyskanej w wyniku przetargu;
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4) jeżeli drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, cenę
nieruchomości ustala się w rokowaniach z nabywcą w wysokości
nie niższej niż 40% jej wartości.

3. Przy sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej, o któ-
rej mowa w art. 37 ust. 2 i 3, cenę nieruchomości ustala się w wysokości
nie niższej niż jej wartość, z zastrzeżeniem ust. 3a.

3a. Jeżeli nieruchomość jest sprzedawana w drodze bezprzetargowej
w celu realizacji roszczeń przysługujących na mocy niniejszej ustawy
lub odrębnych przepisów, cenę nieruchomości ustala się w wysokości
równej jej wartości.

4. Przepisów ust. 2–3a nie stosuje się przy zbyciu nieruchomości na
rzecz podmiotów, o których mowa w art. 61 ust. 1.

Spis treści
Nb

I. Ustalanie ceny nieruchomości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1–13
II. Wybrane orzecznictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14–18

I. Ustalanie ceny nieruchomości

1. Pojęcie ceny i wartości nieruchomości. Cena nieruchomości została1
powiązana przez ustawodawcę z wartością nieruchomości. Należy przy
tym zwrócić uwagę na różnicę znaczeniową pojęć „cena” i „wartość”
nieruchomości. Cena to określona kwotowo ilość pieniędzy, za którą
strony transakcji są gotowe do wymiany towaru (nieruchomości) i którą
kupujący jest zobowiązany uiścić za nieruchomość. Cena jest istotnym
elementem umowy sprzedaży, bez ustalenia której nie może dojść do
jej zawarcia. Wartość nieruchomości określa rzeczoznawca majątkowy
w wyniku przeprowadzenia jej wyceny (por. komentarz do art. 149–159).
Dla celu zbywania nieruchomości jest, co do zasady, wartość rynkowa,
a w wyjątkowych przypadkach – wartość odtworzeniowa. Wartość rynkową
określa się dla nieruchomości, które są lub mogą być przedmiotem
obrotu, zaś wartość odtworzeniową określa się dla nieruchomości, które
ze względu na rodzaj, obecne użytkowanie lub przeznaczenie nie są lub
nie mogą być przedmiotem obrotu rynkowego, a także jeżeli wymagają
tego przepisy szczególne. Wartość rynkową nieruchomości stanowi jej
najbardziej prawdopodobna cena, możliwa do uzyskania na wolnym rynku,
określona z uwzględnieniem cen transakcyjnych przy przyjęciu założeń,
iż strony umowy były od siebie niezależne, nie działały w sytuacji
przymusowej, miały stanowczy zamiar zawarcia umowy oraz upłynął czas
niezbędny do wyeksponowania nieruchomości na rynku i do wynegocjowa-
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nia warunków umowy. Wartość odtworzeniowa nieruchomości jest równa
kosztom jej odtworzenia, z uwzględnieniem stopnia zużycia. Wyboru
właściwego podejścia oraz metody i techniki szacowania nieruchomości
dokonuje rzeczoznawca majątkowy, uwzględniając w szczególności: cel
wyceny, rodzaj i położenie nieruchomości, przeznaczenie w planie
miejscowym, stan nieruchomości oraz dostępne dane o cenach, dochodach
i cechach nieruchomości podobnych. W przypadku braku planu miej-
scowego przeznaczenie nieruchomości ustala się na podstawie studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W przypadku
braku studium lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania te-
renu, uwzględnia się faktyczny sposób użytkowania nieruchomości. Wybór
metody zastosowanej przez rzeczoznawcę nie może być dowolny, musi być
racjonalny, uzasadniony w operacie szacunkowym (por. wyr. SA w War-
szawie z 4.3.2004 r., VI ACA 667/03, Wok. 2005, Nr 5, s. 40). Sposoby
określania wartości, stanowiące podejście do ich wyceny, są uzależnione od
przyjętych rodzajów czynników wpływających na wartość nieruchomości,
przy czym ustawodawca wyróżnia podejścia: porównawcze, dochodowe,
kosztowe lub mieszane. Przy zastosowaniu podejścia porównawczego lub
dochodowego określa się wartość rynkową nieruchomości. Jeżeli istniejące
uwarunkowania nie pozwalają na zastosowanie podejścia porównawczego
lub dochodowego, wartość rynkową nieruchomości określa się w podejściu
mieszanym. Przy zastosowaniu podejścia kosztowego określa się wartość
odtworzeniową nieruchomości. Należy stwierdzić, przy uwzględnieniu
powyższych uwag, iż w praktyce w zdecydowanej większości przypadków
dla określenia wartości nieruchomości ustalana będzie przez rzeczoznawcę
majątkowego wartość rynkowa, przy zastosowaniu podejścia porównaw-
czego. Przy ustalaniu wartości nieruchomości nie uwzględnia się podatków
(w szczególności podatku VAT) i opłat, jakie należałoby uiścić w związku
z ewentualnym zbyciem nieruchomości (zob. S. Źróbek (red.), Metodyka
określania wartości rynkowej nieruchomości, Olsztyn 2007, s. 10 i n.).

2. Sposoby ustalenia ceny nieruchomości. Ustalona przez rze- 2
czoznawcę majątkowego wartość nieruchomości stanowi podstawę do
ustalania w dalszej kolejności ceny nieruchomości, zgodnie z zasadami
określonymi w GospNierU. Do ustalenia ceny może dojść w drodze
przetargowej lub bezprzetargowej, przy czym ustawodawca wprowadził
w obu trybach odmienne zasady wykorzystania ustalonej wartości
nieruchomości dla potrzeb ustalania ceny nieruchomości (transakcyjnej).
Z zasady ekwiwalentności świadczeń wynika, że cena transakcyjna
nieruchomości powinna, co do zasady, odzwierciedlać rzeczywistą wartość
rynkową, ustaloną na zasadzie swobody umów. Ustawa o gospodarce
nieruchomościami przewiduje jednak liczne wyjątki od tej zasady,
wprowadzając w określonych przypadkach ograniczenia co do kręgu
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możliwych nabywców nieruchomości lub bonifikaty od ustalonej ceny
nieruchomości (obligatoryjne lub fakultatywne).

3. Cena nieruchomości lokalowych. W art. 67 ust. 1a GospNierU3
wprowadzona została norma interpretacyjna stosowana dla określania ceny
nieruchomości lokalowych. Zgodnie z tą regulacją cena lokalu stanowią-
cego przedmiot odrębnej własności obejmuje lokal wraz z pomieszcze-
niami przynależnymi w rozumieniu WłLokU oraz udział w nieruchomości
wspólnej. Zgodnie z art. 2 WłLokU, odrębnymi nieruchomościami
lokalowymi (stanowiącymi przedmiot odrębnej własności) mogą być
samodzielne lokale mieszkalne, a także lokale o innym przeznaczeniu. Do
lokali tych mogą przynależeć, jako ich części składowe, tzw. pomieszczenia
przynależne, które WłLokU definiuje w art. 2 ust. 4. Pomieszczeniami
takimi mogą być w szczególności: piwnica, strych, komórka, garaż.
W przypadku wyodrębnienia własności lokalu właścicielowi przysługuje
udział w nieruchomości wspólnej, jako prawo związane z własnością tego
lokalu (art. 3 ust. 1 WłLokU). Nieruchomość wspólną stanowi przy tym
grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do
użytku właścicieli poszczególnych lokali.

4. Cena wywoławcza. Stosownie do art. 37 ust. 1 GospNierU zasadą4
jest zbywanie nieruchomości w drodze przetargu. W przypadku sprzedaży
nieruchomości w tym trybie ustawodawca przyjął, iż cena wywoławcza
w pierwszym przetargu (zawarta w wykazie i ogłoszeniu o przetargu)
powinna być oznaczona w wysokości nie niższej niż wartość nieruchomo-
ści ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego. Zwrot „w wysokości nie
niższej niż wartość nieruchomości” należy rozumieć w ten sposób, iż cena
wywoławcza w pierwszym przetargu może być równa wartości ustalonej
przez rzeczoznawcę lub może być od niej wyższa. Ostateczne wskazanie
ceny wywoławczej w danym przetargu ustawodawca pozostawił więc
organizatorowi przetargu, zastrzegając jedynie minimalną wysokość tej
ceny. Właściwy organ, decydując o wskazaniu określonej kwoty, powinien
kierować się własną analizą rynku, popytem na daną nieruchomość i jej
atrakcyjnością dla potencjalnych nabywców. Oczywiste jest bowiem, że
w warunkach gospodarki wolnorynkowej możliwa jest sytuacja, w której
– ze względu na wielość osób zainteresowanych nabyciem – zarówno
cena wywoławcza, jak i cena nieruchomości (transakcyjna), uzyskana
w wyniku przetargu, mogą być znacznie wyższe niż wartość rynkowa
ustalona pierwotnie przez rzeczoznawcę majątkowego.

5. Postępowanie przetargowe. W przypadku gdy pierwszy przetarg5
zakończy się wynikiem negatywnym (tzn. nikt nie przystąpił do przetargu
ustnego lub żaden z uczestników nie zaoferował postąpienia ponad
cenę wywoławczą, albo jeżeli w przetargu pisemnym nie wpłynęła ani
jedna oferta lub żaden z uczestników nie zaoferował ceny wyższej od
wywoławczej, a także jeżeli komisja przetargowa stwierdziła, że żadna
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oferta nie spełnia warunków przetargu), po upływie 30 dni, licząc od dnia
zamknięcia pierwszego przetargu, i nie później niż w ciągu 6 miesięcy od
tej daty, przeprowadza się drugi przetarg, w którym właściwy organ może
ustalić cenę wywoławczą nieruchomości w wysokości niższej niż wartość
nieruchomości ustalona przez rzeczoznawcę, nie niższej jednak niż 50% tej
wartości. Przy wykładni art. 67 ust. 2 pkt 2 GospNierU należy uwzględnić
zmianę treści tego przepisu, jaka nastąpiła od 22.10.2007 r. w związku
z wejściem w życie nowelizacji – ustawy z 24.8.2007 r. o zmianie
ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych
ustaw (Dz.U. Nr 173, poz. 1218). Zmiana polegała na zastąpieniu
zwrotu „ustala się” zwrotem „można ustalić”. W uzasadnieniu projektu
wskazanej nowelizacji, odnosząc się do dotychczasowego brzmienia tego
przepisu, wskazano wyraźnie, iż „brak jest uzasadnienia wprowadzenia
obligatoryjności stosowania obniżek, w sytuacji gdy pierwszy przetarg
zakończył się wynikiem negatywnym. Regulacja zawarta w art. 39 ust. 1
GospNierU wprowadzająca możliwość zastosowania obniżki jest wystar-
czająca i pozwala organom na podejmowanie indywidualnej decyzji co do
zastosowania obniżki, w zależności od zaistniałej sytuacji”. Uwzględniając
powyższe założenie, należy stwierdzić, iż analiza treści przepisu art. 67
ust. 2 pkt 2, w powiązaniu z art. 39 ust. 1, prowadzi do wniosku, iż decyzję
co do określenia ceny wywoławczej w drugim przetargu pozostawiono
woli właściwego organu organizującego przetarg, zakreślając jedynie
wartość minimalną ceny wywoławczej na 50% wartości nieruchomości
ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego. Ze sformułowania „może
obniżyć” wynika także, iż w konkretnym przypadku w drugim przetargu
cena wywoławcza może być taka sama jak w pierwszym przetargu.
O ewentualnej obniżce i jej wielkości decyduje właściwy organ, kierując
się zasadami prawidłowej gospodarki, analizą uwarunkowań konkretnej
nieruchomości oraz analizując przyczyny negatywnego wyniku pierwszego
przetargu. W obecnym brzmieniu ustawy można także rozważać, czy
cena w drugim przetargu może być wyższa niż w pierwszym. Ustawa
nie wyklucza wprost takiej możliwości. Należy opowiedzieć się więc
za tezą, że cena wywoławcza w drugim przetargu, co do zasady, nie
powinna być wyższa niż cena wywoławcza w pierwszym przetargu,
skoro pierwszy przetarg przy dotychczas ustalonej cenie wywoławczej nie
doprowadził do wyłonienia nabywcy, jednak w konkretnej sytuacji takiego
zachowania organu ustalającego cenę wywoławczą nie można wykluczyć.
Może się bowiem zdarzyć, że negatywny wynik pierwszego przetargu
jest wyłącznie skutkiem tego, iż wszyscy oferenci w przetargu pisemnym
złożyli oferty niespełniające warunków tego przetargu, jednak zawarli
w nich kwoty wyższe niż cena wywoławcza. Podobnie mogą zaistnieć
różnorakie okoliczności faktyczne wpływające na wzrost wartości nieru-
chomości i jej atrakcyjność dla nabywców. Za dopuszczalne i uzasadnione
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wydaje się wówczas, aby właściwy organ podjął decyzję, kierując się
zasadami prawidłowej gospodarki, o wskazaniu w drugim przetargu ceny
wywoławczej wyższej niż w przypadku pierwszego przetargu. Po ostatniej
nowelizacji przedmiotowego przepisu, uwzględniając cel osiągnięcia moż-
liwie najlepszej ceny, należy przyjąć dopuszczalność takiego zachowania
organu ustalającego cenę wywoławczą nieruchomości w drugim przetargu.
Wydaje się jednak, iż jest to problem czysto akademicki, którego
prawdopodobieństwo zaistnienia w praktyce jest znikome, jakkolwiek nie
niemożliwe. Z tych względów należy opowiedzieć się za tezą, że cena
nieruchomości w drugim przetargu w praktyce nie powinna być wyższa
niż w pierwszym przetargu, poza wyjątkowymi sytuacjami wynikającymi
z analizy przyczyn negatywnego wyniku pierwszego przetargu.

6. Cena nabycia. Cena wywoławcza podana w ogłoszeniu o przetargu6
ma charakter wyjściowy. Ostateczna cena nabycia nieruchomości jest
ustalana w wyniku przetargu i tak ustaloną cenę ma obowiązek zapłacić
nabywca.

7. Cenotwórczy charakter podatku VAT. Ustalając cenę nierucho-7
mości, należy uwzględnić „cenotwórczy” charakter podatku VAT w tym
sensie, że zbywca (właściciel) nieruchomości, kalkulując cenę, powinien
uwzględniać w niej podatek VAT, jeżeli w przypadku zbycia danej
nieruchomości (towaru) czynność ta będzie opodatkowana tym podatkiem.

8. Rokowania. Jeżeli także drugi przetarg zakończy się wynikiem8
negatywnym, właściwy organ, w okresie nie krótszym niż 30 dni, ale
nie dłuższym niż 6 miesięcy, licząc od dnia jego zamknięcia, może zbyć
nieruchomość w drodze rokowań albo organizować kolejne przetargi. Przy
ustalaniu warunków kolejnych przetargów stosuje się zasady obowiązujące
przy organizowaniu drugiego przetargu. W przypadku, gdy właściwy organ
zdecyduje się przeprowadzić rokowania w celu zbycia nieruchomości,
ostateczna cena nabycia nieruchomości ustalana jest w drodze negocjacji,
przy czym cena ta nie może być niższa niż 40% wartości nieruchomości
ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego. Właściciel nieruchomości
w rokowaniach powinien kierować się zasadami prawidłowej gospodarki.
Ostateczna cena może być ukształtowana w sposób dowolny, byleby
była wyższa niż ustawowe minimum. Może to być więc w praktyce
nawet cena wyższa niż ceny wywoławcze w poprzednich przetargach,
które nie doszły do skutku. Oczywiste jest przy tym, iż właściciel nie
ma obowiązku sprzedaży nieruchomości po przystąpieniu do rokowań,
jeśli nie uzyska satysfakcjonującej go ceny. Minimalna wartość ustalona
przez ustawodawcę jest bowiem wartością, poniżej której nie można zbyć
nieruchomości, nie zaś za którą trzeba zbyć nieruchomość, jeśli nabywca
nie wyrazi woli uiszczenia wyższej ceny. Właściciel może więc zakończyć
rokowania, jeśli nie uzyska satysfakcjonującej go ceny. Właściciel może
także w trakcie rokowań w każdym czasie odstąpić od zamiaru zbycia
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