
Rozdział 1. Aktualizacja opłaty rocznej

Odpłatność umowy o ustanowienie użytkowania wieczystego 
wynika z treści art. 238 KC, zgodnie z którym wieczysty użytkownik 
uiszcza przez czas trwania swego prawa opłatę roczną. Przywoływana 
ustawa nie wyróżnia pierwszej opłaty rocznej od kolejnych. Takie 
rozróżnienie zostało określone w art. 71 ust.1 GospNierU. Ustalenie 
opłaty rocznej, w związku z treścią art. 72 GospNierU, następuje 
na podstawie określonej stawki procentowej liczonej od wartości 
nieruchomości. Na wstępie należy zatem zwrócić uwagę, że proce-
dura aktualizacyjna nie jest związana z ustaleniem nowej wysokości 
stawki. Aktualizowanie opłaty oznacza bowiem ustalenie nowej 
wysokości opłaty w związku ze zmianą wartości nieruchomości. 
Stawka procentowa pozostaje niezmieniona, lecz wysokość opłaty 
ulega modyfikacji, gdyż określony procent stawki liczony jest od innej 
wartości nieruchomości. Na wysokość opłaty wpływają zatem dwa 
czynniki, wysokość stawki i wartość nieruchomości. Przedmiotem 
niniejszej publikacji jest charakterystyka jedynie samej aktualiza-
cji, czyli dostosowanie wielkości opłaty rocznej do rzeczywistej 
wartości nieruchomości. Procedura aktualizacyjna dotyczy zatem 
jedynie opłat corocznych, ponieważ ze względu na okres związania 
umową, wartość nieruchomości w tym okresie może wielokrotnie 
ulegać zmianie. 

Omawiając kwestię aktualizacji opłaty, mamy do czynienia 
z sytuacją zmiany jej wielkości mimo stałości stawki procentowej. 
Zmiana taka zachodzi między stronami umowy. Trzeba jednak mieć 
na uwadze, że podczas aktualizacji może dojść do zmiany podmio-
towej po stronie użytkownika wieczystego. Kwestia przeniesienia 
użytkowania wieczystego jest o tyle istotna, że nawet bez aktualizacji 
wątpliwości może budzić, na kim spoczywa obowiązek wniesienia 
opłaty. W doktrynie zwraca się uwagę, że opłata niejako „dzieli się” 
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w sposób proporcjonalny do okresu rocznego, w którym nastąpi to 
przeniesienie użytkownika1.

Skoro jednak opłata jest płatna z góry, wydaje się, że w danym 
roku powinien ją zapłacić dotychczasowy użytkownik, przy czym 
bez względu na datę przeniesienia prawa opłata staje się wymagalna 
dla niego z końcem pierwszego kwartału danego roku.

Ustawodawca narzucił na właściciela obowiązek aktualizowania 
wysokości stawki rocznej. Oznacza to, że po stronie Skarbu Pań-
stwa lub jednostki samorządu terytorialnego mamy do czynienia 
z reżimem odmiennym niż wobec „innych właścicieli”. Obowiązek 
różni się od uprawnienia tym, że podmioty te, jakkolwiek posiadają 
osobowość prawną, nie mogą według swego uznania ustalać kluczo-
wych elementów sposobu trybu pobierania opłat oraz ustalania ich 
wysokości. Są natomiast zobowiązane do ciągłego weryfikowania, 
czy nieruchomości należące do ich zasobów nie zmieniły wartości. 
Jeśli bowiem wartość nieruchomości wzrosła, brak zaktualizowania 
opłaty, czyli dostosowania stałej procentowej stawki do aktualnej 
wartości może być uznane za działanie zubożające tenże podmiot, 
a tym samym działanie na jego niekorzyść. Może to także stanowić 
podstawę do wszczęcia postępowania w związku z naruszeniem dy-
scypliny finansów publicznych. Jeśli zatem porównać opłatę roczną 
do instytucji czynszu, np. za użytkowanie, dzierżawę czy najem, to 
w przeciwieństwie do tychże umów, przy użytkowaniu ustawiczny 
obowiązek aktualizacji stawki nie wynika z woli właściciela, ale 
z mocy GospNierU, o ile zaszły zmiany wartości nieruchomości.

1.1. Zaliczenie wartości nakładów

Przy aktualizacji opłaty rocznej na poczet różnicy między opłatą 
dotychczasową a opłatą zaktualizowaną zalicza się wartość nakła-
dów poniesionych przez użytkownika wieczystego nieruchomości 
na budowę poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej po 
dniu dokonania ostatniej aktualizacji. Zaliczenie wartości nakła-
dów poniesionych przez użytkownika wieczystego nieruchomości 
na budowę poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej 

1 Por. K. Stefaniuk [w:] J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo rzeczowe, Warszawa 2012, s. 192.
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następuje również, w przypadku gdy nie zostały one uwzględnione 
w poprzednio dokonywanych aktualizacjach. Powyższe zasady sto-
suje się odpowiednio do nakładów koniecznych, wpływających na 
cechy techniczno-użytkowe gruntu, poniesionych przez użytkownika 
wieczystego, o ile wartość nieruchomości gruntowej wzrosła w ich 
następstwie.

1.2. Wyjątki od zaktualizowania opłaty w pełnej 
wysokości

Zgodnie z treścią art. 77 ust. 1 GospNierU od obowiązkowej 
aktualizacji omawianej opłaty istnieją dwa wyjątki.

Pierwszy dotyczy sytuacji, gdy wartość nieruchomości gruntowej na 
dzień aktualizacji opłaty rocznej byłaby niższa niż ustalona w drodze 
przetargu cena tej nieruchomości w dniu oddania jej w użytkowanie 
wieczyste. W przypadku nieruchomości oddanych w użytkowanie 
wieczyste na cele mieszkaniowe przepis ten stosuje się w okresie 
5 lat, licząc od dnia zawarcia umowy o oddanie nieruchomości w takie 
użytkowanie. Zastosowany art. 77 ust. 2 GospNierU zwrot „w drodze 
przetargu” oznacza, że oddanie nieruchomości na preferencyjne cele 
w drodze bezprzetargowej nie obejmuje tego przypadku. Zgodnie 
z art. 37 ust. 2 GospNierU nieruchomość może być sprzedana w użyt-
kowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej, m.in. gdy: 
−  jest zbywana na rzecz osoby, której przysługuje pierwszeństwo 

w jej nabyciu, stosownie do art. 34 GospNierU,
−  zbycie następuje między Skarbem Państwa a jednostką samo-

rządu terytorialnego oraz między tymi jednostkami,
−  zbycie następuje w drodze zamiany lub darowizny,
−  ma stanowić wkład niepieniężny (aport) do spółki albo wypo-

sażenie nowo tworzonej państwowej lub samorządowej osoby 
prawnej, lub majątek tworzonej fundacji.

Sytuacja wygląda podobnie, jeżeli użytkownik wieczysty został 
ustanowiony w wyniku przeprowadzenia rokowań po nieudanych 
przetargach, dopuszcza się wówczas możliwość aktualizacji opłaty 
na niższą niż wynikałaby ona z ustalonej wartości. 

1.2. Wyjątki od zaktualizowania opłaty w pełnej wysokości
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Powyższy mechanizm aktualizacyjny, a właściwie opisywany 
wyjątek w postaci zakazu dokonywania aktualizacji ma charakter 
jednostronny, niewątpliwie chroniący właściciela. Jakkolwiek cięż-
ko wyobrazić sobie, aby w drodze przetargu można było uzyskać 
znacznie wyższą cenę od ustalonej na okoliczności przetargowe 
w operacie szacunkowym. Operat, jako opinia o wartości rynkowej 
nieruchomości, ma bowiem ustalić tę wartość, która stanowi najbar-
dziej prawdopodobną cenę, możliwą do uzyskania na rynku, okre-
śloną z uwzględnieniem cen transakcyjnych. Przetarg, jako sposób 
dochodzenia do ustalenia kontrahenta, jest właśnie formą ustalenia 
najwyższej z cen. Ustawodawca, co do zasady wprowadził zatem 
swoiste podwójne zabezpieczenie jednostek publicznych, ponie-
waż po pierwsze: określił obowiązek ustalenia ceny wywoławczej 
w powiązaniu z operatem, a ten jako opinia rzeczoznawcy ma ustalić 
możliwą do uzyskanie cenę, a po wtóre: przez sam charakter prze-
targu ograniczył (przynajmniej w pierwszym przetargu) możliwość 
jej „zweryfikowania” tylko „w górę” na zasadzie wyboru najbardziej 
korzystnej oferty. Jeśli jednak w wyniku przetargu została ustalona 
cena znacznie wyższa od wartości nieruchomości, to świadczyć to 
może o wadliwości operatu, gdyż ten przecież miał na celu ustalenie 
możliwie precyzyjnie najbardziej prawdopodobnej ceny. 

Z powyższego wynika, że omawiany mechanizm jest tak skon-
struowany, iż każde odstępstwo ceny uzyskanej w przetargu od war-
tości wynikającej z operatu może świadczyć o wadliwości jednego 
z dwóch powyższych narzędzi, stanowiących wobec siebie swoiste 
zabezpieczenie właściciela nieruchomości. Skoro zatem z istoty 
przetargu i powiązania ceny wywoławczej z wartością określoną 
w operacie wynika, że co do zasady uzyskana cena nie może być 
niższa niż wartość danej nieruchomości, wskazany wyjątek w po-
staci zakazu aktualizacji staje się regułą chroniącą Skarb Państwa 
i jednostki samorządowe. Jakkolwiek cena nie musi być jedynym 
elementem branym pod uwagę w przetargu, nie może ona zostać 
ustalona poniżej wartości określonej w operacie. Po ustanowieniu 
użytkowania wieczystego aktualizacja jest dla właściciela narzędziem 
podwyższenia wysokości opłaty, a jej obniżka w praktyce nie jest 
możliwa. Nie można przecież zapomnieć, że zgodnie z art. 67 ust. 1 
oraz ust. 2 pkt 1 GospNierU cenę nieruchomości ustala się na podsta-
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wie wartości, przy czym w pierwszym przetargu nie może być ona 
niższa niż wartość. Stawia to właściciela gruntu na uprzywilejowanej 
pozycji, naruszając równość stron charakterystyczną dla stosunków 
cywilnoprawnych. Owe uprzywilejowanie zostało nieco złagodzone 
poprzez zapisy art. 77 ust 2a GospNierU, który miarkuje zakres ak-
tualizacji poprzez wprowadzenie zasady stopniowego dochodzenia 
do pełnej wysokości opłaty rocznej w przypadkach podwyższenia 
opłaty ponad 100%. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowa-
nia wieczystego nieruchomości gruntowej podlega aktualizacji nie 
częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie 
zmianie. Zaktualizowaną opłatę roczną ustala się, przy zastosowaniu 
dotychczasowej stawki procentowej liczonej od wartości nierucho-
mości określonej na dzień aktualizacji opłaty.

Drugi wyjątek od obowiązku aktualizowania opłaty rocznej w peł-
nej wysokości ustanawia wprowadzona przez ustawodawcę zasada 
stopniowego wzrostu opłaty dla najbardziej skrajnych podwyżek, tj. 
dla przypadków, w których zaktualizowana opłata była dwukrotnie 
wyższa niż dotychczasowa. Z porównania ust. 2 i ust. 2a w art. 77 
GospNierU wynika, że z jednej strony obniżenie wysokości opła-
ty z tytułu aktualizacji po ustanowieniu użytkowania wieczystego 
nie jest w swych założeniach co do zasady możliwe. Z drugiej zaś 
strony istnieje możliwości zaktualizowania opłaty w górę z tym 
zastrzeżeniem, że na gruncie ust. 2a tegoż artykułu przewidziano 
proces stopniowego podwyższenia wartości dla najbardziej skrajnych 
„podwyżek”. 

Zasadą jest zatem, że obowiązkowo, nie częściej niż raz na trzy 
lata, właściciel aktualizuje opłatę, czyli de facto podnosi jej wysokość, 
nie zmieniając stawki procentowej. Nowa opłata stanowi określony 
procentowy ułamek aktualnej wartości i, co do zasady, obowiązuje 
w pełnej wysokości od kolejnego roku kalendarzowego. Wskazany 
art. 77 ust. 2a GospNierU jest wyjątkiem od zasady obowiązkowej 
okresowej aktualizacji opłaty w pełnej wysokości. Zasadą działania 
tego wyjątku jest progresywne dochodzenie do pełnej wysokości 
opłaty w trzyletnim okresie przejściowym, tzn. opłata ta jest corocznie 
podwyższana tak, by dojść do kwoty równej opłacie zaktualizowanej, 
rozumianej jako określony procent od wartości. 

1.2. Wyjątki od zaktualizowania opłaty w pełnej wysokości
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1.3. Opłaty aktualizacyjne „przejściowe”

W doktrynie i orzecznictwie występują rozbieżności, co do ro-
zumienia sposobu wyliczenia „opłat przejściowych”, czyli ustalenia 
wysokości opłaty w okresie pierwszych trzech lat po jej aktualizacji. 
Jednym z pierwszych, który zwrócił uwagę na wątpliwości w ocenie 
sposobu wyliczenia opłaty był Marian Wolanin2. Pierwotnie wska-
zywano dwie koncepcje wyliczenia opłaty. Poniżej, obok dwóch 
pierwszych koncepcji, przedstawiona zostanie także trzecia, za którą 
należałoby się opowiedzieć. Podstawą odkodowania normy praw-
nej stanowiącej regułę do wyliczenia zaktualizowanej opłaty jest 
treść ust. 2a GospNierU, który został dodany do GospNierU ustawą 
z 28.7.2011 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 187, poz. 1110). 

Zgodnie z treścią art. 77 ust. 2a GospNierU: „W przypadku gdy 
zaktualizowana wysokość opłaty rocznej przewyższa co najmniej 
dwukrotnie wysokość dotychczasowej opłaty rocznej, użytkownik 
wieczysty wnosi opłatę roczną w wysokości odpowiadającej dwu-
krotności dotychczasowej opłaty rocznej. Pozostałą kwotę ponad 
dwukrotność dotychczasowej opłaty (nadwyżka) rozkłada się na 
dwie równe części, które powiększają opłatę roczną w następnych 
dwóch latach. Opłata roczna w trzecim roku od aktualizacji jest 
równa kwocie wynikającej z tej aktualizacji”.

Pierwsza koncepcja zakłada, że użytkownik uiszcza opłatę 
w wysokości:
−  w pierwszym roku – nie wyższej niż dwukrotność opłaty w wy-

sokości sprzed aktualizacji,
−  w dwóch następnych latach – dwukrotności opłaty sprzed aktu-

alizacji powiększonej o połowę nadwyżki ponad dwukrotność; 
−  w kolejnym roku – wynikającej z aktualizacji. 

Przyjmując, że opłata przed aktualizacją wynosi X, a po aktuali-
zacji – wysokość opłaty jako procentu określonej od wartości stawki 
Y, według pierwszej koncepcji rozłożenie opłat można określić 
następującym wzorem: 

2 M. Wolanin, Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu wykonywania prawa użytkowania 
wieczystego – po nowelizacji z 9.10.2011 r., Nieruchomości C.H. Beck, Nr 11/2011.
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I rok: 2X
                        (Y-2X) 
II rok: 2X + -------------- 
                            2

                        (Y-2X) 
III rok: 2X + ------------- 
                            2 
IV rok: Y 

Według drugiej koncepcji, w pierwszym roku aktualizacji nowa 
opłata roczna wynosi dwukrotność dotychczasowej opłaty, nato-
miast rozłożona na dwie równe raty nadwyżka powiększa należność 
w dwóch kolejnych ratach, tj. zostaje dołożona w drugim i trzecim 
roku do pełnej zaktualizowanej wysokości opłaty. W czwartym roku 
wysokość należności równa się jej zaktualizowanej kwocie, czyli 
de facto zmniejsza się, gdyż od czwartego roku nie dolicza się do opła-
ty rozłożonej na dwie równe raty nadwyżki z pierwszego roku.

Przyjmując, że opłata przed aktualizacją wynosi X, a po aktu-
alizacji – wysokość opłaty jako procentu określonej od wartości 
stawki Y, według drugiej koncepcji rozłożenie opłat można określić 
następującym wzorem: 

I rok: 2X
                      (Y-2X) 
II rok: Y + -------------- 
                          2

                      (Y-2X) 
III rok: Y + ------------- 
                            2 
IV rok: Y 

Różnice między dwiema pierwszymi koncepcjami polegają na 
założeniu w pierwszej, że ustawodawca zwolnił użytkowników 
z uiszczenia opłaty w pełnej wysokości, natomiast w drugiej, iż 
takiego zwolnienia nie dokonał, a jedynie przerzucił obowiązek 
zapłaty nadwyżki z pierwszego roku na dwa kolejne lata. Wydaje 
się, że powyższe założenia są błędne, ponieważ zakładają a prori, 
że pełna opłata to maksymalna opłata w zaktualizowanej wysokości 

1.3. Opłaty aktualizacyjne „przejściowe”
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i jest ona należna od następnego roku przypadającego po złożeniu 
wypowiedzenia zmieniającego. Tymczasem powyższy przepis na-
leżałoby rozumieć jako progresywny wzrost opłaty co roku. Trzeba 
by było zatem przyjąć, że nie mamy do czynienia ze zwolnieniem 
od zaktualizowanej opłaty, tylko opłata ta co roku ma ustaloną inną 
(wyższą) wartość. Oznacza to, że nie ma opłaty „pełnej” lub „niepeł-
nej”, ponieważ nie ma żadnych zwolnień, i że każda opłata w progre-
sywnym trzyletnim okresie jest pełną opłatą za dany rok. Mechanizm 
stopniowego wzrostu wartości opłaty powoduje, że w okresie trzech 
lat ulega ona sukcesywnemu zwiększeniu w wysokości po 50% 
nadwyżki.

Powyższe koncepcje zawierają ponadto błędne założenie, że zak-
tualizowana opłata w maksymalnej wysokości obowiązuje począwszy 
od czwartego roku. Tymczasem z ostatniego zdania art. 77 ust. 2b 
GospNierU expressis verbis wynika, iż opłata roczna w trzecim roku 
od aktualizacji jest równa kwocie wynikającej z tej aktualizacji. 
Nie chodzi zatem o trzeci rok, w którym obowiązuje aktualizowa-
na opłata, a o trzeci rok od dokonania aktualizacji, czyli złożenia 
wypowiedzenia zmieniającego. Mając dwa podstawowe założenia 
wynikające ze zdania pierwszego i trzeciego omawianego ustępu 
(dotyczące niewątpliwych i wynikających wprost z treści przepisu 
określeń, że: w pierwszym roku opłata wynosi dwukrotność dotych-
czasowej oraz iż w trzecim roku opłata „dochodzi” do maksymalnej 
wysokości, jaką określony procent stawki od aktualnej wartości), 
należy zadać sobie pytanie: ile wynosi opłata w drugim roku od 
dokonania aktualizacji?

W tym zakresie należy posłużyć się trzecią koncepcją, która 
zakłada, że:
−  w pierwszym roku opłata jest dwukrotnie większa niż dotychcza-

sowa (założenie identyczne jak w poprzednich koncepcjach),
−  w drugim roku do opłaty z pierwszego roku dokłada się „nad-

wyżkę”, która stanowi połowę różnicy pomiędzy dotychczasową 
opłatą a maksymalną opłatą,

−  w trzecim roku opłata ustalana jest także poprzez dodanie połowy 
nadwyżki jednakże do wysokości opłaty z drugiego roku. 

Dzięki temu wyliczenie opłaty w trzecim roku – poprzez sumo-
wanie do wysokości opłaty, ale tym razem z drugiego roku z „ko-
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lejną połową nadwyżki” – dochodzi do pełnej maksymalnej opłaty 
w trzecim roku. Tylko takie wyliczenie doprowadza zatem do sytuacji, 
w której progresywny wzrost opłaty zamyka się w trzech latach i wy-
liczenia stoją w zgodności z treścią zdania trzeciego art. 77 ust. 2b 
GospNierU. W kolejnym trzecim roku dodaje się do wartości opłaty 
z drugiego roku kwotę stanowiąca połowę nadwyżki i uzyskujemy 
wartość równą określonemu w stawce procentowi liczonemu od 
zaktualizowanej wartości nieruchomości.

Trudność w zrozumieniu ustalenia sposobu wysokości opłaty 
polega na fakcie, że pozostałą kwotę ponad dwukrotność dotychcza-
sowej opłaty (nadwyżkę) rozkłada się na dwie równe części, które 
powiększają opłatę roczną w następnych dwóch latach – przy czym 
chodzi tu o powiększenie opłaty rocznej rozumianej jako opłaty 
w danym roku. Dzięki temu w drugim roku ustala się opłatę, która 
powiększona jest o połowę nadwyżki dodaną do aktualnie obo-
wiązującej opłaty, czyli dwukrotności dotychczasowej wysokości 
(jako opłaty w wysokości należnej w pierwszym roku). W kolejnym 
– trzecim roku „ową” połowę nadwyżki dodaje się do opłaty rocznej, 
jaka obowiązywała w danym roku, czyli do wysokości, jaka obowią-
zywała w drugim roku po aktualizacji. W każdym z tych lat opłata 
ma inną wartość. Jest aktualna na dany rok i to pozwala dodawać 
„połowy wskazanych nadwyżek” do coraz większych corocznych 
wartości. Uzyskany w ten sposób coroczny progres w wartości opłaty 
doprowadza do uzyskania w trzecim roku wartości równej określonej 
stawce procentowej wyliczonej od aktualnej wartości. 

Zgodnie z trzecią koncepcją, przyjmując, że opłata przed aktua-
lizacją wynosi X, a po aktualizacji Y (tzw. maksymalna opłata jako 
procent wartości nieruchomości ustalonej w wyniku sporządzenia 
operatu szacunkowego), rozłożenie opłat można określić następu-
jącym wzorem:

I rok: 2X
                        (y-2X) 
II rok: 2X + -------------- 
                             2
                        (y-2X)          (y-2X)
III rok: 2x + ------------- + ------------
                             2                   2

1.3. Opłaty aktualizacyjne „przejściowe”
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Przy powyższym założeniu widać, że bez względu na wysokość 
stawki procentowej oraz wartości dotychczasowych opłat, w trze-
cim roku dojdzie się do tzw. pełnej opłaty, przez którą rozumie się 
ułamek wartości nieruchomości odpowiadający wysokości stawki 
procentowej. 


