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Wrocław, dnia 9 grudnia 2015 r. 

 

dr Elżbieta Klat - Górska   

Zakład Prawa Cywilnego 

i Prawa Międzynarodowego Prywatnego  

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii  

Uniwersytet Wrocławski 

 

 

Załącznik nr 2 

 

Autoreferat 

przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych habilitanta  

  

        Wstęp 

Autoreferat został przygotowany zgodnie z art. 16 i 18a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. 

o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki  

(tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1852, z późn. zm.) i z § 12 ust. 1 - 3 rozporządzenia 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie 

szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim,  

w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora  

(Dz. U. poz. 1842) oraz z uwzględnieniem Komunikatu nr 1/2015 Centralnej Komisji  

do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie formy dokumentowania wniosku o wszczęcie 

postępowania habilitacyjnego - składanych od dnia 25 listopada 2015 r. Zawiera on  

- stosownie do § 12 ust. 2 pkt. 2 wyżej powołanego rozporządzenia - opis dorobku i osiągnięć 

naukowych, w szczególności osiągnięcia określonego w art. 16 ust. 2 pkt. 1 ustawy  

o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.  

Opis podstawowego osiągnięcia polega na omówieniu jego przedmiotu, celu, metody  

oraz podstawowych wyników, z zaakcentowaniem tych, które mogą wskazywać na znaczny 

wkład autora w rozwój nauki prawa (art. 16 ust. 2 ustawy). W odniesieniu do pozostałych 

publikacji skupia się przede wszystkim na przedstawieniu głównych zainteresowań 

badawczych oraz istotniejszych tez, zwłaszcza tych, które mają cechę oryginalności. 

Zgodnie z Komunikatem nr 1/2015 Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów 

wykaz opublikowanych prac naukowych oraz dodatkową informację o osiągnięciach 

dydaktycznych i popularyzacji nauki zawierają odrębne załączniki.   
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 1. Wprowadzenie do opisu dorobku i osiągnięć naukowych 

 W latach 1984 - 1989 byłam studentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Wrocławskiego, kierunek: Administracja. W czerwcu 1989 r. obroniłam pracę magisterską  

pt. „Polski Komitet Pomocy Społecznej”, którą napisałam pod kierunkiem doc. dr hab. 

Herberta Szurgacza. 

 Na stanowisku asystenta w Zakładzie Prawa Rolnego w Instytucie Prawa Cywilnego  

i Prywatnego Międzynarodowego Wydziału Prawa i Administracji UWr. pracowałam  

od 1 października 1991 r. do 30 września 2000 r.  

 W dniu 5 czerwca 2000 r. obroniłam pracę doktorską pt. „Sprzedaż mienia Zasobu 

Własności Rolnej Skarbu Państwa” na Wydziale Prawa i Administracji UWr. (zob. Wykaz 

nadanych stopni naukowych doktora, Dz. Urz. MEN z 2001 r. Nr 2, poz. 11 zał.). Praca 

doktorska została napisana pod kierunkiem Prof. dr hab. Edwarda Gniewka.  

Od 1 października 2000 r. jestem zatrudniona na stanowisku adiunkta w Zakładzie 

Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego, w Instytucie Prawa Cywilnego  

i Prywatnego Międzynarodowego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr. 

Równocześnie, od 1 października 2000 r. do 30 września 2006 r., byłam także wykładowcą  

w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, MJ we Wrocławiu (prowadziłam 

wykłady z przedmiotów: prawo cywilne, gospodarka mieniem samorządowym, prawo rolne 

oraz prawo spółdzielcze).  

 W grudniu 2007 r. oraz w styczniu 2008 r. przygotowałam program Studiów 

Podyplomowych Prawa Gospodarki Nieruchomościami na WPAE UWr. Od 1 października 

2008 r. jestem kierownikiem Studiów Podyplomowych Prawa Gospodarki Nieruchomościami 

na WPAE UWr. oraz wykładowcą na tych studiach, a także od tej daty jestem wykładowcą  

na Podyplomowych Studiach Egzekucji Administracyjnej na WPAE UWr. 

 Od listopada 2012 r. jestem sekretarzem naukowym w komitecie redakcyjnym 

czasopisma naukowego „Prawo”, w serii Acta Universitatis Wratislaviensis, wydawanego 

przez WPAE UWr.    

 Wskazany profil zatrudnienia jest jedną z podstawowych przyczyn znacznego 

zróżnicowania tematycznego podejmowanych przeze mnie badań, które przedstawiają   

różnorodność zagadnień prawnych występujących w praktyce stosowania norm prawnych. 

Przedmiotem moich zainteresowań badawczych są bowiem kwestie cywilno-prawne  

i administracyjno-prawne nabywania i utraty nieruchomości rolnych oraz leśnych,  

a także zagadnienia odnoszące się do wpływu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego na sposób wykonywania prawa własności nieruchomości, przekształcenie 
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prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, instytucja prawa własności wód  

i gruntów pod wodami, prawne problemy pogranicza prawa cywilnego i prawa 

administracyjnego, a ponadto zagadnienia prawa spółdzielczego oraz prawa nieruchomości 

lokalowych.  

W wyniku przeprowadzonych badań naukowych opublikowano 72 moje opracowania 

naukowe o niejednolitym walorze. 

 

 2. Osiągnięcie naukowe, uzyskane po otrzymaniu stopnia doktora, stanowiące 

znaczny wkład autora w rozwój nauki prawa: dzieło opublikowane w całości (art. 

16 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy). 

  

          a) Przedmiot, cel i metoda badań 

           Za swoje podstawowe osiągnięcie naukowe, uzyskane po otrzymaniu stopnia doktora  

i stanowiące znaczny wkład w rozwój nauki prawa w rozumieniu art. 16 ust. 1 i 2 pkt 1 

ustawy, uznaję opublikowaną 29 października 2015 r. monografię pt. „Uwłaszczenie 

użytkowników wieczystych w drodze decyzji administracyjnej" (Wydawnictwo Wolters 

Kluwer, Warszawa 2015, s. 277). 

 Wymieniona monografia stanowi wynik tej sfery mojej działalności badawczej, której 

przedmiotem jest analiza norm prawnych regulujących nabycie prawa własności 

nieruchomości wskutek uwłaszczenia użytkowników wieczystych. Dziesięcioletni okres 

obowiązywania ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności nieruchomości (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 83, z późn. 

zm.) skłonił do refleksji odnoszących się do szczególnego trybu nabycia prawa własności 

nieruchomości, jaki ta ustawa wprowadziła. Problematyka uwłaszczenia użytkowników 

wieczystych w drodze decyzji administracyjnej nie była do tej pory przedmiotem 

szczegółowego opracowania monograficznego.  

W rozprawie podejmuję - moim zdaniem - istotną, kompleksową i przekrojową 

analizę problematyki normatywnej dotyczącej przekształcenia prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności w trybie postępowania administracyjnego. Odwołuje się  

do dorobku doktryny oraz najnowszego orzecznictwa, w tym wyroków Trybunału 

Konstytucyjnego, z uwzględnieniem najnowszego wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 

10 marca 2015 r. (K 29/13, opubl. w Dz. U. z 2015 r. poz. 373 i poz. 524), mającego ogromny 

wpływ na treść i stosowanie omawiane przepisy prawa. Celem opracowania było określenie 

katalogu zasad uwłaszczenia użytkowników wieczystych, a także wskazanie kryteriów 
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poprawności proceduralnej przy podejmowaniu rozstrzygnięć administracyjnych w sprawach 

przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w tym w szczególności 

wydawania rozstrzygnięć ustalających opłaty z tytułu tego rodzaju przekształcenia. Ponadto 

analizie poddano normy prawne regulujące tryb wydawania decyzji orzekających o zwrocie 

zwaloryzowanych bonifikat udzielonych od takich opłat. Cel pracy obejmował przy tym 

wskazanie konstrukcyjnych elementów tego trybu uwłaszczenia użytkowników wieczystych  

i za jej pomocą dokonanie oceny, w jakim stopniu ten tryb został zharmonizowany z normami 

regulującymi obrót nieruchomościami, a także czy występują, a jeśli tak, to jakie, 

mankamenty w konstrukcji przyjętych rozwiązań normatywnych.    

 Analiza norm prawnych regulujących uwłaszczenie użytkowników wieczystych  

w drodze decyzji administracyjnej wydaje się pierwszorzędnym obszarem analizy problemów 

granicznych prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego oraz prawa 

cywilnego, a także ich wzajemnego uzupełniania albo wykluczania się. Przy wykorzystaniu 

pojęć wypracowanych w teorii prawa cywilnego i administracyjnego oraz postępowania 

administracyjnego przedstawiłam problematykę uwłaszczenia użytkowników wieczystych  

w drodze decyzji administracyjnej. Taka perspektywa badawcza nadała pracy cechę 

oryginalności i stworzyła obszar do badań wnoszących znaczny wkład w rozwój nauki prawa. 

Przyjęty cel pracy oraz obrany jej zakres badawczy spowodował, że podstawową 

metodą badawczą była metoda dogmatyczna. Badania zostały zrealizowane w dwóch 

podstawowych płaszczyznach, mianowicie materialnoprawnej i procesowoprawnej. 

Rozważania podjęte w pracy zostały przeprowadzone w formie studiów teoretycznych, badań 

analitycznoprawnych oraz badań empirycznych orzeczeń sądowych.  

Cechą szczególna opracowania jest również w znacznym stopniu wykorzystanie 

dorobku judykatury nie tylko jako materiału badawczego, ale także jako źródła przykładów 

służących do weryfikacji i egzemplifikacji zastosowania tez formułowanych w opracowaniu. 

 b) Opis podstawowych wyników 

Cel badawczy i zastosowane metody badawcze przesądziły o konstrukcji rozprawy  

i kolejności prezentacji wyników analiz teoretycznych oraz badania stosowania regulacji 

ustawowej w praktyce. W rozdziale pierwszym i drugim przedstawiono etapy ewolucji norm 

prawnych odnoszących się do administracyjnego trybu przekształcenia praw rzeczowych  

oraz przedstawiono katalog zasad (autorsko) zrekonstruowanych na podstawie norm 

regulujących wskazany tryb uwłaszczenia użytkowników wieczystych.  

Jako podstawowe przyjęto założenie, że dla wyjaśnienia znaczenia pojęcia 

przekształcenia praw rzeczowych konieczne jest uwzględnienie celów regulacji normatywnej. 
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Wobec tego, uwzględniając wykładnię celowościową, uznano, że przekształcenie 

podmiotowego prawa rzeczowego to kategoria zdarzeń cywilnoprawnych, których 

konsekwencją jest rozszerzenie albo zawężenie zakresu formy prawnej korzystania z rzeczy 

bądź zmiana rodzaju takiej formy prawnej przy jednoczesnym wyeliminowaniu 

dotychczasowej prawnorzeczowej więzi (rzeczowego stosunku cywilnoprawnego). Inaczej 

mówiąc, przyjęto, że przekształcenie prawa rzeczowego spowoduje zmianę charakteru, stanu 

prawnego, struktury oraz formy korzystania z rzeczy, w tym z nieruchomości. 

Skonstatowano, że przekształcenie - w świetle regulacji normatywnych dotyczących zasad 

rozstrzygania w drodze decyzji administracyjnych o nabyciu przez użytkownika wieczystego 

prawa własności - może być więc rozumiane jako zmiana formy prawa z dotychczasowej, 

czyli prawa użytkowania wieczystego, w - będące najmocniejszym prawem rzeczowym - 

prawo własności; przy czym zmiana wyróżniająca się tym, że zarówno podmiot,  

jak i przedmiot prawa rzeczowego pozostaje niezmieniony. Podkreślono równocześnie,  

że  instytucji przekształcenia praw rzeczowych nie można zaliczać do zdarzeń prawnych, 

których konsekwencją jest podmiotowe następstwo prawne, ponieważ zmianie podlega tylko 

forma prawna władania nieruchomością. Wywiedziono jednocześnie, że przekształcenie 

prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości jest instrumentem 

prywatyzacji składników zasobów publicznych. Wobec tego zwrócono uwagę na fakt,  

że uwłaszczenie dotychczasowych użytkowników wieczystych prawem własności  

- między innymi w administracyjnoprawnym trybie - wywołuje konsekwencje również  

w sferze restytucji składników majątkowych. 

Wskazano argumenty potwierdzające tezę, że cele przekształceń praw rzeczowych  

są wyznaczane między innymi ze względu na postrzeganie prawa użytkowania wieczystego 

jako jednej z prawnorzeczowych form władania nieruchomościami, ale przy tym 

determinowane są względami o charakterze politycznym i społecznym. 

Zasady postępowania w sprawach o przekształcenie praw rzeczowych zostały 

podzielone na dwie grupy, pierwsza z tych grup objęła zasady nadrzędne, druga grupa 

natomiast dotyczy zasad, którym nie można przypisać takiej cechy nadrzędności, ale mają 

istotne znaczenie w procesie przekształcenia praw rzeczowych. Przyjęto założenie,  

że szczególna, podstawowa funkcja w taki sposób ujętych zasad postępowania w sprawach  

o przekształcenie wyraża się przede wszystkim w tym, że wyznaczają one kierunek między 

innymi dla procesu stosowania przepisów prawa (w szczególności określając sposób 

korzystania przez organy stosujące prawo z tzw. luzów decyzyjnych oraz sposób korzystania 

z uprawnień przez podmioty w postępowaniu). 



 7 

 W kolejnym rozdziale - trzecim - omówiono podstawowe, wskazane  

przez ustawodawcę, zasadnicze elementy tego trybu, ze wskazaniem między innymi 

rozbieżności w praktyce stosowania przepisów prawa. Wywiedziono, że z analizy uregulowań 

prawnych w niej zawartych wynika, że dla nabycia prawa własności  

przez użytkowników wieczystych właściwy jest tryb procedury administracyjnej,  

czyli - w założeniach ustawodawcy - mniej kosztowny i mniej czasochłonny od procedury  

w postępowaniach sądowych. Poza tym tego rodzaju tryb gwarantuje użytkownikom 

wieczystym - spełniającym przesłanki przekształcenia prawa użytkowania wieczystego  

w prawo własności - że oczekiwane prawo nabędą niezależnie od tego, czy podmiot, któremu 

prawo własności przed przekształceniem przysługuje, ma wolę rozporządzenia nim
 
oraz  

że uzyskają je na warunkach określonych ustawowo i niepodlegających negocjacji. 

Wzmocnieniem uprawnień użytkownika wieczystego w tym zakresie jest również to,  

że wystąpienie z żądaniem przekształcenia może obecnie nastąpić w każdym czasie.   

 Konsekwencją trybu administracyjnego nabycia prawa własności nieruchomości jest -

między innymi - to, że wskazany w decyzji administracyjnej nabywca nie może skorzystać  

z ochrony, jaką gwarantuje instytucja rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych  

(zob. art. 5 - 6 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, tekst jedn.:  

Dz. U. z 2013 r. poz. 707, z późn. zm.). 

Zwrócono uwagę, że w świetle obecnie obowiązującej regulacji prawnej trzeba 

przyjąć, że organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego - jako organ administracji 

właściwy do rozpoznania złożonych wniosków o przekształcenie praw rzeczowych  

- nie podlega wyłączeniu od załatwienia takich żądań. Podkreślono, że należy akceptować 

stanowisko, zgodnie z którym wydając decyzje administracyjne rozstrzygające sprawy 

indywidualne, organy samorządu terytorialnego muszą bezwzględnie przestrzegać prawa  

i kierować się dobrem wspólnym, nie mogą natomiast wykorzystywać swoich kompetencji  

do realizacji własnych interesów faktycznych przeciwstawianych dobru wspólnemu
 
 

(zob. wyrok TK z dnia 29 października 2009 r., K 32/08, OTK-A 2009, nr 9, poz. 139). 

 Przychylono się do stanowiska, że art. 17 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks 

spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, z późn. zm.), odnoszący się do czynności 

prawnych, nie znajdzie zastosowania do kwestii oceny skutków braku zgody organów przy 

wydawaniu decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. 

Jednocześnie zostały wskazane argumenty przemawiające za przyjęciem zapatrywania,  

że brak podstaw, aby żądnie przekształcenia praw rzeczowych wnoszone było po uprzednim 

podjęciu uchwały przez radę nadzorczą spółdzielni. 
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 Przyjęto, że ustawodawca uznał wystąpienie z wnioskiem o dokonanie przekształcenia 

prawa użytkowania wieczystego w prawo własności za czynność z zakresu zarządu wspólnym 

prawem, taką która przekracza zakres zwykłego nim zarządu. Ustalono, że wolą ustawodawcy 

było wprowadzenie na potrzeby tego przekształcenia takich norm prawnych, które stanowią 

wyjątek od reguł zarządu rzeczą wspólną w zakresie czynności przekraczających zwykły 

zarząd (zob. art. 199 k.c.). Podniesiono, że żądanie przekształcenia praw rzeczowych w trybie 

administracyjnym nie należy do czynności, które mogą być przez jednego małżonka 

dokonywane samodzielnie. 

 Właściwa kwalifikacja określonego podmiotu jako strony postępowania 

administracyjnego ma wpływ zarówno na prawidłowość tego postępowania, jak i na 

prawidłowość wydanego w tym postępowaniu rozstrzygnięcia, a błędy w kwalifikacji 

określonego podmiotu jako strony postępowania administracyjnego stanowią przesłanki 

uzasadniające odstępstwo od zasady trwałości decyzji administracyjnej. Wskazano,  

że postępowanie w sprawie przekształcenia praw rzeczowych nie dotyczy interesu prawnego 

najemcy, dzierżawcy, a także podmiotu, który włada bez tytułu prawnego nieruchomością 

(bądź jej częścią) będącą przedmiotem prawa użytkowania wieczystego. Stronami  

w omawianym postępowaniu nie będą również te podmioty, na rzecz których ustanowiono 

ograniczone prawa rzeczowe, np. służebność drogi koniecznej czy służebność przesyłu  

albo użytkowanie bądź hipotekę. Uwłaszczenie użytkownika wieczystego w rozważanym 

trybie (którego zasadniczą konsekwencją jest przecież zmiana postaci tytułu 

prawnorzeczowego w odniesieniu do nieruchomości) nie ma bowiem wpływu na zmianę 

zakresu uprawnień takich podmiotów prawa. Ponadto fakt nabycia, czy też poniesienia przez 

osobę trzecią nakładów inwestycyjnych nie może być traktowany jako źródło interesu 

prawnego w omawianym postępowaniu administracyjnym. Wobec tego osoba, która poniosła 

takie nakłady lub która nabyła wierzytelność wraz z roszczeniem o ich zwrot, nie posiada 

interesu prawnego w sprawie przekształcenia praw rzeczowych, lecz interes faktyczny. 

 Decyzja orzekająca o przekształceniu nie może dotyczyć ani części nieruchomości,  

ani też kilku nieruchomości łącznie, lecz jednej nieruchomości jako odrębnego przedmiotu 

prawa użytkowania wieczystego.  

 Wyprowadzono konkluzję, że decyzja administracyjna - jako forma aktu 

administracyjnego, w której organ administracji publicznej orzeka o przekształceniu praw 

rzeczowych - nie może być identyfikowana z oświadczeniem woli określonego organu,  

co oczywiście nie przeczy temu, że tego rodzaju rozstrzygnięcie administracyjne wywołuje 

bezpośrednio konsekwencje w sferze stosunków cywilnoprawnych, ale właśnie jako decyzja 
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administracyjna, a nie jako oświadczenia woli w rozumieniu, jakie nadaje ostatniemu  

ze wskazanych pojęć art. 60 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jedn.: 

Dz. U. z 2014 r. poz. 121 , z późn. zm.). 

  Treść rozdziału czwartego obejmuje rozważania odnoszące się do zakresu 

podmiotowego i zakresu przedmiotowego analizowanej ustawy. Na treść przepisów prawa 

określających podane zakresy ogromy wpływ wywarło orzecznictwo Trybunału 

Konstytucyjnego, w szczególności wyrok TK z dnia 10 marca 2015 r. (K 29/13). Z analizy 

regulacji ustawowej wyprowadzono konkluzję, że według przepisów ustawy nie musi 

zachodzić tożsamość między użytkowaniem wieczystym z 13 października 2005 r. i z chwili 

złożenia wniosku o przekształcenie; taki wniosek może złożyć - spełniający przesłanki 

normatywne - następca prawny użytkownika wieczystego. Przyjęto stanowisko,  

że uprawnienie do żądania przekształcenia wynika z przepisów ustawy, nie z samego tylko 

faktu następstwa prawnego. Aby jednak podmiot, który nabył prawo użytkowania 

wieczystego w drodze sukcesji syngularnej mógł żądać przekształcenia nabytego prawa 

użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności, to podmiot, od którego prawo  

to nabył - co do zasady - musi spełniać jedno z kryteriów określonych w art. 1 ust. 1, ust. 1a 

lub ust. 2 - 3 analizowanej ustawy. Dopiero wówczas bowiem można uznać, że jest  

on następcą prawnym w rozumieniu powołanych regulacji ustawowych i przysługuje mu 

uprawnienie do żądania przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  

w prawo własności. 

 Zważywszy, że ustawa uwłaszczeniowa nie definiuje pojęcia przeznaczenia 

nieruchomości, nie można przyjąć, że fakt, iż dana nieruchomość nie była objęta w dniu 

wejścia w życie ustawy ani obowiązującym planem miejscowym, ani decyzją o warunkach 

zabudowy i zagospodarowania terenu, powoduje, że została wyłączona z zakresu 

przedmiotowego jej zastosowania. Takiego ograniczenia nie wskazuje żaden z przepisów 

omawianej ustawy, a wniosku o jego istnieniu nie można też wysnuwać z wywodzonego  

w drodze wykładni systemowej związku między pojęciem przeznaczenia użytym  

w tej ustawie a przeznaczeniem ustalanym - zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r.  

poz. 199, z późn. zm.) - w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.  

 Wyjaśniono, że należy przyjąć stanowisko wyrażone w judykaturze, zgodnie z którym 

fakt samowoli budowlanej nie ma znaczenia dla wykładni przesłanek przekształcenia 

określonych w art. 1 ust. 1 ustawy. Przy tym jednak wyposażenie przez użytkownika 

wieczystego części posiadanego obiektu w takie urządzenia, których używa się  



 10 

w gospodarstwie domowym, a nawet faktyczne wykorzystywanie jego części, jak części 

budynku mieszkalnego, nie może przekreślać celu zabudowy nieruchomości, dla jakiego 

została ona zrealizowana i w jakim, zgodnie z prawem, może być użytkowana. Nie ulega 

wątpliwości, że sposób użytkowania obiektu budowlanego określony w księdze wieczystej, 

stanowiąc podstawę do jego realizacji, jest konsekwencją przeznaczenia terenu, na którym 

znajduje się ów obiekt, na określone cele. Przeznaczenia na cele mieszkaniowe nie można 

bowiem oprzeć na woli podmiotu, któremu przysługuje prawo użytkowania wieczystego 

W ostatnim, piątym rozdziale omówiono zasadnicze kwestie dotyczące ustalania opłat 

z tytułu uwłaszczenia i możliwych bonifikat od tego rodzaju należności pieniężnych,  

w szczególności zwrócono uwagę na niedoskonałości regulacji w wypadku bonifikat 

zależnych od wpisania nieruchomości do rejestru zabytków. Podstawowym założeniem była 

tu przyjęcie, że opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 

jest należnością o charakterze cywilnoprawnym. Jednak - zdaniem autorki monografii - 

cywilnoprawny charakter omawianej opłaty nie powoduje, że jest ona świadczeniem 

pieniężnym, do którego będą stosowane wszystkie regulacje Kodeksu cywilnego. Nie znajdą 

zastosowania do tych opłat między innymi regulacje zawarte w art. 457 k.c.,  

czy w art. 486 k.c. Należy podkreślić, że w odniesieniu do opłat za przekształcenie praw 

rzeczowych - ustalonych w decyzji administracyjnej - nie znajdzie zastosowania  

art. 358
1
 § 3 k.c., regulujący waloryzację sądową świadczenia pieniężnego.  

 Analiza regulacji ustawowej prowadzi do wniosku, że - co do zasady - przepisy prawa 

nie pozwalają na ustalenie solidarnej odpowiedzialności podmiotów zobowiązanych z tytułu 

tego rodzaju opłaty ustalanej w związku z analizowanym przekształceniem i tym samym  

- co do zasady - brak podstaw prawnych do kształtowania ich sytuacji prawnej w tym zakresie 

tak, jak dłużników solidarnych w rozumieniu art. 361 § 1 k.c.  

Z uwagi na wykazany wyżej, cywilnoprawny charakter opłaty za przekształcenie  

do opłaty za przekształcenie nie znajdują zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 , z późn. zm.).   

 Administracyjnoprawny tryb uwłaszczenia użytkowników wieczystych wywołał 

konflikt przede wszystkim pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego a grupami 

podmiotów domagających się szybkiego i mało kosztownego przekształcenia praw 

rzeczowych. Tłem tego konfliktu jest przeciwstawianie interesu publicznego interesom 

indywidualnym, a jednocześnie zróżnicowanie sytuacji prawnej zainteresowanych 

przekształceniem i konfliktogenna natura stosunku administracyjnoprawnego.  

Z przeprowadzonej analizy norm prawnych wynika, że ustawodawca nie zharmonizował  

http://sip.legalis.pl/document-view.seam?type=html&documentId=mfrxilrsgm4tanjoobqxalrrgaytmobr
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w dostatecznym stopniu zasad uwłaszczenia użytkowników wieczystych z obowiązującymi  

w systemie prawa normami (zob. np. omówienie problematyki reprezentacji stron  

w postępowaniu czy zasygnalizowany problem dotyczący trybu egzekucji opłat z tytułu 

przekształcenia). Obowiązująca regulacja prawna nie zabezpiecza skutecznie ani interesu 

publicznego, ani interesów prywatnych użytkowników wieczystych. 

Omawiana regulacja ustawowa jest źródłem problemów wykładni prawa, 

nasuwających w procesie jego stosowania niezliczone wątpliwości, potęgowane przez liczne 

nowelizacje przepisów prawa. Wymaga to niejednokrotnie analizy stanowisk judykatury oraz 

doktryny, które prezentowane opracowanie przybliża. 

 c) Pozostałe osiągnięcia naukowe 

Poza omówionym podstawowym osiągnięciem naukowym, po uzyskaniu stopnia 

doktora, mój dorobek naukowy można ująć w następujących obszarach tematycznych:  

 1. nabywanie i utrata nieruchomości rolnych oraz leśnych, 

         2. wpływ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na sposób 

wykonywania prawa własności nieruchomości, 

          3. przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, 

          4. prawne problemy pogranicza prawa cywilnego i prawa administracyjnego, 

           W wyniku przeprowadzonych badań naukowych - po obronie pracy doktorskiej -

opublikowanych zostało 58 pozycji naukowych o niejednolitym walorze. Zestaw publikacji 

po doktoracie obejmuje: dwie monografie (w tym rozprawę habilitacyjną), poza tym 

współautorstwo jednej monografii oraz jeden samodzielny komentarz, a także współautorstwo 

podręcznika z zakresu materialnego prawa administracyjnego, współautorstwo komentarza  

do ustawy o gospodarce nieruchomościami, współautorstwo komentarza do Kodeksu 

postępowania administracyjnego, artykuły naukowe i opublikowane opinie prawne. 

Po doktoracie kontynuowałam w szczególności badania dotyczące kwestii 

normatywnych ograniczeń w obrocie nieruchomościami rolnymi i leśnymi. Zarówno  

w monografii pt. Przeniesienie własności nieruchomości rolnej - przykłady ograniczeń, 

(Wrocław 2003), jaki w opracowaniach artykułowych Ograniczenia w nabywaniu własności 

nieruchomości rolnych według ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (cz. 1, Rejent 2004,  

nr 5, s. 58 - 72; cz. 2, Rejent 2004, nr 6, s. 72 - 88) wskazywałam, że polski ustawodawca, 

chcąc doprowadzić do korzystnych zmian w rolnictwie, postanowił ingerować przy pomocy 

instrumentów prawnych. Na pierwszy plan wysunął instrument w postaci swoiście 

pojmowanego systemu kontroli obrotu gruntami rolnymi. Polskiemu ustawodawcy znane  

są dwa podstawowe mechanizmy ograniczenia swobody obrotu nieruchomościami rolnymi. 
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Pierwszy z nich opiera się na zasadach administracyjnej kontroli i polega na wydawaniu  

w formie decyzji administracyjnej m.in. pozwoleń na nabycie nieruchomości rolnej, drugi 

związany jest z zastosowaniem instrumentów cywilnoprawnych, do jakich należy zaliczyć  

w szczególności prawo pierwokupu przysługujące Skarbowi Państwa. Podkreśliłam,  

że  struktura agrarna jest zjawiskiem dynamicznym, charakteryzującym się zmiennością 

relacji różnych czynników produkcji, wśród których jest również ziemia. Natomiast 

ustawodawca, określając zasady obrotu w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego, 

skoncentrował swoją uwagę na jednym tylko czynniku spośród tych, które swoim zakresem 

obejmuje struktura agrarna, mianowicie na strukturze obszarowej. Krytycznie odniosłam się 

do analizowanych norm prawnych podnosząc, że w XXI wieku ustawodawca korzysta  

z instrumentów o wymiarze historycznym; z podobnych instrumentów korzystał przecież 

polski ustawodawca po drugiej wojnie światowej, a następnie w latach 60-tych ubiegłego 

wieku, pomimo faktu, że warunki ekonomiczno-gospodarcze oraz demograficzne różnią się 

znaczenie od panujących w ubiegłym stuleciu. Wskazałam, że wzrost powierzchni 

gospodarstwa rolnego jest związany z ewolucją jego struktury wewnętrznej - wyposażenia 

technicznego (przede wszystkim wyposażenia w maszyny rolnicze, narzędzia, środki 

transportu). Tempo koncentracji „majątku produkcyjnego” w gospodarstwie rolnym jest 

wyraźnie wyższe niż tempo koncentracji jego obszaru. Walory przyrodnicze obszarów 

wiejskich w połączeniu z dużymi zasobami siły roboczej tworzą warunki do rozwoju 

pracochłonnych kierunków produkcji rolnej. Podniosłam także, że konieczne byłoby 

zwrócenie uwagi na znaczenie tzw. prac urządzeniowo-rolnych oraz na fakt, że nadmierne 

zatrudnienie w rolnictwie opóźnia tempo rozwoju struktury agrarnej, poprawę efektywności 

gospodarowania, postęp technologiczny, co z kolei przekłada się na niskie dochody rolnicze  

i niepełne wykorzystanie potencjału konkurencyjnego. 

Tematyka nieodpłatnego nabycia prawa własności gruntu na podstawie 

konstytutywnych decyzji organu administracji publicznej nie jest w literaturze przedmiotem 

szerokiego zainteresowania. Wypełniając te lukę przedstawiłam ją w artykule  

pt. Uwłaszczenie według art. 6 ustawy z 24.2.1989 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu 

społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin oraz o zmianie ustawy o podatku 

rolnym, W: Współczesne problemy prawa prywatnego : księga pamiątkowa ku czci Profesora 

Edwarda Gniewka = Modern problems of private law : essays in honour of Professor Edward 

Gniewek, red. J. Gołaczyński i P. Machnikowski (Warszawa 2010, s. 257 - 264) oraz  

w opracowaniu pt. Nabycie prawa własności działki gruntu na podstawie art. 118 ustawy  

z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, W: Z zagadnień prawa 
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rolnego, cywilnego i samorządu terytorialnego : księga jubileuszowa Profesora Stanisława 

Prutisa, red. J. Bieluk [et al.] (Białystok : Temida 2, 2012, s. 133 - 142). Wywiodłam,  

że wydanie decyzji przenoszących prawo własności działki gruntu na podstawie 

analizowanych norm prawnych nie zależy od uznania organu administracyjnego. Wykazałam 

przy tym, że nie jest istotne, czy grunt będący przedmiotem nabycia w tym przypadku jest 

gruntem rolnym, czy też ma już inny charakter (nierolny) i jest wykorzystywany na inne cele, 

bądź przeznaczony w planie miejscowym albo w decyzji o warunkach zabudowy na inne cele. 

 W pierwszym na rynku wydawniczym, obszernym komentarzu do ustawy  

o kształtowaniu ustroju rolnego (Warszawa 2013) przedmiotem rozważań były liczne, 

szczegółowe, niekiedy bardzo skomplikowane i kontrowersyjne zagadnienia interpretacyjne 

ściśle związane z przepisami tej ustawy oraz problemy ogólniejszej natury, dotyczące  

np. pojęcia nieruchomości rolnej i gospodarstwa rolnego, kwestii charakteru ustawowego 

prawa pierwokupu, prawa wykupu (nabycia) jako instytucji prawa rzeczowego, czy też 

kwestii osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego . 

 Poszczególnymi kwestiami odnoszącymi się do wpływu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego na sposób wykonywania prawa własności nieruchomości  

zajmowałam się w między innymi w publikacjach pt. Roszczenia o odszkodowania oraz 

wykup według art. 36 i 37 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,  

W: Odpowiedzialność w prawie cywilnym, pod red. P. Machnikowskiego, Wrocław : Wydaw. 

Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006 (Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo;  s. 121 - 139) 

oraz pt. Przykłady sytuacji konfliktowych w strukturach organów administracji publicznej,  

W: Płaszczyzny konfliktów w administracji publicznej, pod red. M. Tabernackiej  

i R. Raszewskiej - Skałeckiej (Warszawa 2010, s. 135 - 143) i pt. Miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego jako płaszczyzna równoważenia interesów,  

W: Płaszczyzny konfliktów w administracji publicznej, pod red. M. Tabernackiej i R. 

Raszewskiej - Skałeckiej (Warszawa 2010, s. 368 - 384), a także pt. Skarga według art. 101 

ustawy o samorządzie gminnym instrumentem ochrony interesów właściciela gruntów  

w procedurze planowania miejscowego, Studia Iuridica Agraria 2012, t. 10, s. 198 - 211 oraz 

Scalanie i podział nieruchomości nierolnych i nieleśnych a miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego,  Prawo CCCXVIII (Acta Universitatis Wratislaviensis 

2015, s. 25 - 39, współautorstwo z L. Klat-Wertelecką).  

 Przedmiotem moich zainteresowań badawczych są jednocześnie zagadnienia 

teoretyczne pogranicza prawa cywilnego i prawa administracyjnego. Stanowisko  

w podstawowych kwestiach dotyczących środków prawnych przysługujących - jako osobom 
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prawnym - jednostkom samorządu terytorialnego w postępowaniu administracyjnym 

przedstawiłam między innymi w opracowaniach: Gmina jako strona postępowania o podział 

nieruchomości, (Samorząd Terytorialny 2007, nr 9, s. 34 - 48, współautorstwo  

z L. Klat-Wertelecką), Ustawa o gospodarce nieruchomościami a status gminy  

w postępowaniu administracyjnym w sprawie o podział nieruchomości, (Opolskie Studia 

Administracyjno-Prawne, pod red. W. Kaczorowskiego i S.L. Stadniczeńki, z. V, Opole 2008, 

s. 163 - 181, współautorstwo z L. Klat-Wertelecką), Upoważnienia udzielane przez organ 

gminy (zagadnienia wybrane), (Nowe Zeszyty Samorządowe. Opinie Prawne 2009,  

nr 3, s. 9 - 22, współautorstwo z L. Klat-Wertelecką). W Glosie [do wyroku Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 15 października 2007 r., II SA/Łd 544/07] [współaut.  

L. Klat - Wertelecka], Orzecznictwo Sądów Polskich 2010, z. 1, s. 67 - 71, została poruszona 

kontrowersyjna problematyka dopuszczalności drogi postępowania administracyjnego w celu 

dochodzenia należności pieniężnych w relacjach między publicznymi jednostkami 

organizacyjnymi. 

 W tym nurcie badawczym mieszczą się także zagadnienia odnoszące się do właściwej 

struktury decyzji administracyjnej i zostały omówione w artykule pt. Oznaczenie strony   

w  decyzji  administracyjnej (Samorząd Terytorialny 2004, nr 7-8, s. 44 - 59, współautorstwo 

z L. Klat-Wertelecką). Problematyka przesłanek poprawności decyzji wydawanej w trybie 

nadzwyczajnym została wyodrębniona w artykule, dotyczącym decyzji o odmowie 

wznowienia postępowania administracyjnego pt. Odmowa wznowienia postępowania 

administracyjnego (Samorząd  Terytorialny  2006, nr 7-8, s. 116 - 132, współautorstwo  

z L. Klat-Wertelecką). W tym obszarze mieści się także opracowanie pt. Uwierzytelnienie 

pełnomocnictwa w ogólnym postępowaniu administracyjnym (Nowe Zeszyty Samorządowe 

2015, nr 4, poz. 60, s. 11 - 21, współautorstwo z L. Klat-Wertelecką) oraz Glosa do wyroku 

Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 lipca 2013 r. (sygn. akt I OSK 342/12)  

[dot. niedopuszczalności prowadzenia postępowania administracyjnego w trybie 

nadzwyczajnym w stosunku do rozstrzygnięcia SKO w sprawie aktualizacji opłaty rocznej  

z tytułu użytkowania nieruchomości],  ZNSA 2015, nr 5, s. 169 - 174 (współautorstwo  

z L. Klat-Wertelecką). 

        

                        

Wrocław, dnia 9 grudnia 2015 r.      Elżbieta Klat - Górska 

 


