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PrzedmowaPrzedmowaU¿ytkowanie wieczyste jest specyficzn¹ instytucj¹ prawa o ponad czter-
dziestoletniej historii. W okresie tych ponad czterdziestu lat prawo to
przesz³o ewolucjê.

Celem niniejszego opracowania jest okreœlenie ewolucji, jak¹ przesz³o
prawo u¿ytkowania wieczystego i okreœlenie jego obecnego charakteru.
W tym celu konieczne bêdzie dokonanie analizy aktów prawnych, które re-
gulowa³y to zagadnienie. W swojej historii prawo u¿ytkowania wieczystego
regulowane by³o szeregiem ustaw o zró¿nicowanym charakterze. To zaowo-
cowa³o problemami z ustaleniem charakteru prawnego tej instytucji. Kwe-
stie te na sta³e wpisane s¹ ju¿ w historiê tej instytucji.

W chwili obecnej zatem prawo u¿ytkowania wieczystego jest regulowane
dwoma aktami – Kodeksem cywilnym i ustaw¹ o gospodarce nieruchomo-
œciami z 1997 r. Wejœcie tej ostatniej ustawy w ¿ycie z dniem 1.1.1998 r. otwie-
ra obecny etap rozwoju instytucji prawa u¿ytkowania wieczystego. Na tym
etapie powsta³o szereg w¹tpliwoœci wynikaj¹cych ze stosowania przepisów
dotycz¹cych instytucji wymyœlonej w systemie pañstwa socjalistycznego
w pañstwie demokratycznym. Oceny te prowadz¹ do zasadniczych rozbie-
¿noœci. Czêœæ przedstawicieli doktryny stoi na stanowisku koniecznoœci zli-
kwidowania tej instytucji prawnej, dlatego te¿ próby jej likwidacji zostan¹ tu-
taj omówione. Próby te wskazuj¹ na jeden niezwykle istotny element – nad-
szed³ czas w³aœciwy do tego, by podj¹æ decyzjê co do istnienia prawa
u¿ytkowania wieczystego w polskim prawie. Prawodawca ma bowiem tutaj
mo¿liwoœæ wyboru jednego z dwóch sposobów postêpowania: mo¿e prawo
u¿ytkowania wieczystego zlikwidowaæ albo pozostawiæ w polskim systemie
prawa. Wybór drugiego sposobu wymagaæ bêdzie wskazania, czy konieczna
i na ile g³êboka bêdzie ingerencja prawodawcy w celu dostosowania tej insty-
tucji do prawid³owo ujêtej systematyki i zasad prawa cywilnego.

Pragnê z³o¿yæ serdeczne podziêkowania Panu Prof. dr hab. Janowi B³eszyñ-
skiemu – mojemu Mistrzowi – za ¿yczliwoœæ i opiekê, któr¹ mnie otacza³,
a przede wszystkim za cierpliwoœæ i wyrozumia³oœæ, z jakimi przyjmowa³
przedstawiane przeze mnie koncepcje. Dziêkujê Panu Prof. dr hab. Edwardo-
wi Gniewkowi oraz Panu Dr hab. Adamowi Brzozowskiemu – za wnikliwe
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uwagi, które przypomnia³y mi, ¿e poza liter¹ prawa istnieje jeszcze ca³a rze-
czywistoœæ. Dziêkujê Pani dr hab. Helenie Kisilowskiej za pomoc i opiekê
naukow¹.

Wasze nauki nie zostan¹ zapomniane.
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