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DOCHODY Z TYTUŁU  
UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO  

W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU 
 
Streszczenie: W artykule przeprowadzono badania dotyczące skali i znaczenia dochodów 
z tytułu użytkowania wieczystego w budżetach miast na prawach powiatu. Na dochody  
z tego tytułu składają się: opłaty za użytkowanie wieczyste, dochody z tytułu przekształce-
nia prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności oraz dochody z zarządzania 
nieruchomościami Skarbu Państwa (jako zadanie zalecone z zakresu administracji rządo-
wej). Dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, które przeanalizowano dla lat 
2012-2016, mają niewielki, ale stały udział w dochodach miasta na prawach powiatu. 
Analizie szczegółowej poddano także 8 wybranych miast na prawach powiatu i zidentyfi-
kowano istotne dysproporcje w kształtowaniu się dochodów z użytkowania wieczystego  
w mieście Warszawa oraz grupie pozostałych miast. 
 

Słowa kluczowe: użytkowanie wieczyste, dochody budżetu JST, miasta na prawach powiatu. 
 
JEL Classification: H27, H71. 
 
 
Wprowadzenie 
 

Posiadane przez jednostki samorządu terytorialnego mienie komunalne jest 
źródłem zasilania ich budżetu, w ramach którego istotną rolę odgrywają grunty 
komunalne [Kotlińska, 2009, s. 86 i nast.]. Przekazanie gruntów w użytkowanie 
wieczyste jest jedną z form gospodarczego wykorzystania gruntu komunalnego 
rodzącego określone dochody mieszczące się w ważnym dla jednostek samorzą-
du terytorialnego strumieniu finansowania wewnętrznego [Dylewski i in., 2006, 
s. 84]. Dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntów mają znaczenie bu-
dżetowe przede wszystkim w miastach na prawach powiatu, co jest pochodną 
pierwotnego celu wdrożenia tej instytucji. 
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Celem artykułu jest ocena znaczenia budżetowego dochodów z tytułu użyt-
kowania wieczystego dla miast na prawach powiatu. Analiza została przeprowa-
dzona dla wszystkich (66) miast na prawach powiatu w okresie 2012-2016  
w odniesieniu do opłat za użytkowanie wieczyste oraz bardziej szczegółowo dla 
8 wybranych miast na prawach powiatu, uwzględniając także dochody z tytułu 
przekształcenia i realizacji zadań zleconych. Ma ona szczególne znaczenie  
w sytuacji powracającej dyskusji dotyczącej zniesienia instytucji wieczystego 
użytkowania gruntu. 
 
 
1.  Charakterystyka użytkowania wieczystego jako źródła dochodów 

budżetowych 
 

Użytkowanie wieczyste jest prawem rzeczowym dającym możliwość dłu-
gotrwałego korzystania z cudzego gruntu. Zasadniczym celem wprowadzenia 
instytucji użytkowania wieczystego była pomoc w rozwoju budownictwa miesz-
kaniowego. W użytkowanie wieczyste mogą być oddawane nieruchomości grun-
towe Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego. Grunty są odda-
wane na użytkowanie wieczyste na okres 99 lat, choć możliwe jest skrócenie 
tego terminu do 40 lat [Pietrzykowski (red.), 2018]. 

Wykorzystanie prawa użytkowania wieczystego gruntu związane jest  
z opłatami, które tworzą swoisty system, na który składają się [Ustawa, 1997]: 
a) pierwsza opłata (za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste), wynosząca od 

15% do 25% ceny nieruchomości gruntowej, 
b) opłata roczna – występuje stawka podstawowa (3% ceny nieruchomości 

gruntowej) oraz stawki preferencyjne (uzależnione od celu, na jaki nieru-
chomość gruntowa została oddana) i wynoszą one: 
o 0,3% ceny dla nieruchomości oddanych na cele obronności i bezpieczeń-

stwa państwa oraz pod budowę obiektów sakralnych wraz z budynkami 
towarzyszącymi, a także na działalność charytatywną oraz na niezarob-
kową działalność (np. opiekuńczą, leczniczą, oświatową, naukową), 

o 1% ceny dla nieruchomości oddanych na cele rolne oraz na cele mieszka-
niowe, 

o 2% ceny dla nieruchomości oddanych na działalność turystyczną, 
c) opłata dodatkowa – wynosi 10% wartości nieruchomości gruntowej określo-

nej na dzień ustalenia opłaty za pierwszy rok, po bezskutecznym upływie 
terminu jej zagospodarowania, ustalonego w umowie lub decyzji.  
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Przewidziano także możliwość obniżenia wysokości opłat za użytkowanie 
wieczyste zarówno w odniesieniu do opłaty jednorazowej, jak i opłaty rocznej  
z wyróżnieniem bonifikaty obowiązkowej oraz fakultatywnej – dającej szerokie 
pole do kształtowania lokalnej polityki w zakresie gospodarki nieruchomościami 
przez jednostki samorządu terytorialnego [Wolanin, 2014]. 

Podmiotami uprawnionymi do pobierania opłat są: 
o starostowie – w imieniu Skarbu Państwa (jako zadanie zlecone z zakresu 

administracji rządowej), 
o wójt, burmistrz lub prezydent miasta, zarząd powiatu lub województwa –  

w odniesieniu do gruntów stanowiących własność odpowiednich jednostek 
samorządu terytorialnego. 

Kolejną kwestią związaną z funkcjonowaniem instytucji prawa wieczystego 
użytkowania gruntów jest możliwość przekształcenia prawa użytkowania wie-
czystego w prawo własności nieruchomości [Ustawa, 2005]. Przekształcenie 
prawa użytkowania wieczystego w prawo własności odbywa się na drodze od-
płatnej, a opłata z tytułu przekształcenia jest równa różnicy wartości między 
prawem własności danej nieruchomości a wartością przysługującego do niej 
prawa użytkowania wieczystego i może zostać rozłożona na oprocentowane raty 
na okres od 10 do 20 lat. W odniesieniu do opłaty można zastosować bonifikatę 
fakultatywną lub obowiązkową.  
 
 
2. Grunty komunalne przekazane w użytkowanie wieczyste 
 

Z danych uzyskanych z Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Staty-
stycznego wynika, iż w latach 2002-2016 nastąpił wzrost powierzchni gruntów 
komunalnych z 933,4 tys. ha do 1071,9 tys. ha, co oznacza 15% przyrost1. 

W badanym okresie zaobserwowano także odwrotną tendencję dotyczącą 
kształtowania się powierzchni gruntów komunalnych przekazanych w użytko-
wanie wieczyste. W użytkowaniu wieczystym na początku okresu (2002-2003) 
pozostawało 96 tys. ha, zaś w 2016 r. jedynie 76,5 tys. ha, co oznacza 20-procentowy 
spadek wielkości powierzchni. Powierzchnia gruntów oddanych w użytkowanie 
wieczyste malała stopniowo, przy czym relatywnie większe spadki zanotowano 
w latach 2006 i 2008. Tym samym znacznym zmianom uległ udział powierzchni 
przekazanej w użytkowanie wieczyste w gruntach komunalnych z 10,2%  
do 7,1%. 
                                                 
1  Według danych na koniec 2016 r. samorząd terytorialny był właścicielem jedynie 4,19% grun-

tów. 57,64% gruntów w Polsce należy do osób fizycznych, 32,69% należy do Skarbu Państwa, 
a 5,48% do osób prawnych [Sprawozdanie…, 2016, s. 34]. 
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Zasadniczą grupą jednostek samorządu terytorialnego, która wykorzystuje 
instytucję użytkowania wieczystego gruntów komunalnych, są miasta na pra-
wach powiatu, co oczywiście związane jest nierozerwalnie z istotą prawa wie-
czystego użytkowania gruntu dedykowanego obszarom miejskim.  

66 miast na prawach powiatu posiada grunty komunalne o powierzchni  
177 tys. ha, co stanowi 17% gruntów komunalnych w Polsce. Jednocześnie  
30 tys. ha gruntów należących do miast na prawach powiatu zostało przekazane 
w użytkowanie wieczyste, co stanowi 40% całości gruntów komunalnych odda-
nych w użytkowanie wieczyste.  

Biorąc pod uwagę wartości średnie dla miast na prawach powiatu – 17% grun-
tów komunalnych jest oddane w użytkowanie wieczyste. Przy czym sytuacja  
w poszczególnych miastach jest bardzo zróżnicowana – wartości współczynnika 
udziału gruntów w użytkowaniu wieczystym w gruntach ogółem waha się od 3% do 
27%, co będzie czynnikiem determinującym zróżnicowanie dochodów.  

Niskimi wartościami tego współczynnika charakteryzują się m.in.: Tarno-
brzeg (3%) oraz Płock, Sosnowiec i Zabrze (9%); zaś bardzo wysokie wartości 
są charakterystyczne dla Elbląga (24%) oraz Włocławka, Zamościa, Warszawy, 
Łomży, Koszalina (25%), a także dla Chełma, Ostrołęki i Częstochowy (27%). 
 
 
3.  Dochody miast na prawach powiatu  

z tytułu użytkowania wieczystego 
 

Dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste występują przede 
wszystkim w miastach na prawach powiatu, co wynika głównie z wysokiego 
udziału gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste znajdujących się na terenie 
miast na prawach powiatu, jak też ze znacznie wyższych wartości nieruchomo-
ści, które stanowią podstawę naliczania opłat z tytułu użytkowania wieczystego. 
 
Tabela 1.  Dochody z opłat za użytkowanie wieczyste w miastach  

na prawach powiatu w latach 2012-2016 
 

Wyszczególnienie 2012 2013 2014 2015 2016 
1 2 3 4 5 6 

Wielkość w PLN 
Dochody ogółem 61 247 019 64 216 583 68 259 778 70 560 104 74 420 130 
Dochody własne 37 407 893 40 058 806 42 893 990 44 773 719 45 869 175 
Pozostałe dochody 9 179 119 10 173 870 11 088 742 11 666 790 11 293 797 
Opłaty z tytułu użytkowania  
wieczystego* 

872 016 905 474 964 721 1 026 678 1 005 148 

Gospodarka mieszkaniowa 5 728 765 5 727 135 6 285 889 6 590 675 6 021 785 
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cd. tabeli 1 
 

1 2 3 4 5 6 
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia 
prawa własności oraz użytkowania 
wieczystego 

1 621 240 1 471 874 1 697 190 1 917 886 1 625 882 

Udział opłat z tytułu użytkowania wieczystego w (w %) 
– dochodach ogółem 1,4 1,4 1,4 1,5 1,4 
– dochodach własnych 2,3 2,3 2,2 2,3 2,2 
– pozostałych dochodach 9,5 8,9 8,7 8,8 8,9 

Udział w dochodach ogółem dochodów z (w %) 
– gospodarki mieszkaniowej 9,4 8,9 9,2 9,3 8,1 
– wpływów z tytułu odpłatnego 

nabycia prawa własności oraz 
użytkowania wieczystego 

2,6 2,3 2,5 2,7 2,2 

 

* pozycja ta obejmuje także opłaty za użytkowanie, służebności i trwały zarząd, choć ich znaczenie jest niewielkie. 
 

Źródło: [Informacja…].  

 
Opłaty uzyskiwane przez miasta na prawach powiatu z tytułu użytkowania 

wieczystego wynoszą obecnie 1 mld PLN. Dochody z tego tytułu rosną systema-
tycznie w tempie zbliżonym do tempa wzrostu puli dochodów ogółem miast na 
prawach powiatu. Niezmienny jest też udział dochodów z opłat z tytułu użytko-
wania wieczystego w dochodach ogółem, wynoszący 1,5%, oraz w dochodach 
własnych, wynoszący 2,3%. Ich znaczenie w dochodach miasta na prawach po-
wiatu jest zatem niewielkie.  

Znacznie większe dochody – kształtujące się na poziomie 1,7 mld PLN – 
osiągają miasta na prawach powiatu z odpłatnego nabycia prawa własności oraz 
prawa użytkowania wieczystego. Niemniej jednak dane z budżetów JST nie 
pozwalają na wyodrębnienie części przypadającej tylko na użytkowanie wieczyste.  

Zarówno dochody z opłat za użytkowanie wieczyste, jak z odpłatnego na-
bycia prawa użytkowania wieczystego, gromadzone są w dziale „Gospodarka 
mieszkaniowa”, oprócz innych dochodów związanych z własnością i wykorzy-
staniem nieruchomości tak gruntowych, jak i budynkowych. Znaczenie działu 
„Gospodarka mieszkaniowa” w dochodach miasta na prawach powiatu jest 
umiarkowane – oscyluje wokół 9% dochodów ogółem. 
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4.  Dochody z użytkowania wieczystego w wybranych miastach  
na prawach powiatu 

 
Analiza budżetów wybranych miast na prawach powiatu pozwala na bar-

dziej szczegółowe ustalenia oraz formułowanie na ich podstawie wniosków  
i ocen. Dane przedstawione w tabelach 2 i 3 zawierają wielkości dla 2016 r. 
(ostatni dostępny rok sprawozdawczy), a jednocześnie trzeba wskazać, iż do-
chody z użytkowania wieczystego charakteryzują się niewielką zmiennością  
w strukturze dochodów miast na prawach powiatu, co wykazano powyżej. 

Dla celów analizy zostały wybrane miasta na prawach powiatu: 
− z wysokim udziałem gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste (War-

szawa, Częstochowa, Chełm, Ostrołęka i Koszalin), 
− ze średnim udziałem gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste (Lu-

blin, Kraków), 
− z niskim udziałem gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste (Białystok). 

Analizie poddano trzy typy dochodów budżetów miast na prawach powiatu, 
wyszczególnionych w sprawozdaniach budżetowych, składające się na wpływy 
generowane przez użytkowników wieczystych: 
− dochody z opłat z tytułu użytkowania wieczystego – obejmujące opłatę  

z tytułu ustanowienia prawa użytkowania wieczystego (tzw. pierwsza opłata, 
jednorazowa) oraz opłaty z tytułu korzystania z prawa użytkowania wieczy-
stego (opłata roczna, cykliczna), 

− dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługu-
jącego osobom fizycznym w prawo własności, 

− dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i in-
nych zadań zleconych ustawami w zakresie gospodarowania gruntami Skarbu 
Państwa – dochody z tego tytułu wynoszą 25% środków należnych Skarbowi 
Państwa i stanowią dochód budżetu powiatu (jako swoiste wynagrodzenie dla 
starosty zarządzającego mieniem Skarbu Państwa). 

Pierwszym wnioskiem z przeprowadzanej analizy jest fakt, iż występuje  
w grupie wybranych 8 miast na prawach powiatu wyraźna różnica w kształto-
waniu się łącznych dochodów z użytkowania wieczystego pomiędzy Warszawą  
a pozostałymi miastami.  

W Warszawie łączne dochody z tytułu użytkowania wieczystego wyniosły 
w 2016 r. 625,6 mln PLN, na które złożyły się w 83% wpływy z opłat za użyt-
kowanie wieczyste (519 mln PLN), w 14% wpływy z tytułu gospodarowania 
mieniem Skarbu Państwa i w 3% wpływy z tytułu przekształcenia prawa użyt-
kowania wieczystego w prawo własności. Łącznie dochody z tytułu użytkowania 
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wieczystego stanowiły 5,6% dochodów własnych miasta Warszawa oraz 4,2% do-
chodów ogółem. Na stosunkowo wysoki poziom dochodów z tego tytułu z pewno-
ścią złożyły się dwa czynniki – duża powierzchnia gruntów oddanych w użytkowa-
nie wieczyste (zarówno komunalnych, jak i Skarbu Państwa) oraz wysoka wartość 
nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste. Warszawa posiada 11% grun-
tów oddanych w użytkowanie wieczyste w miastach na prawach powiatu (3344 ha  
z 30076 ha), co generuje 52% dochodów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 
dla wszystkich miast na prawach powiatu (518 mln z 1015 mln PLN). 
 
Tabela 2.  Dochody z użytkowania wieczystego w wybranych miastach  

na prawach powiatu w 2016 r. (cz. I) 
 

Wyszczególnienie Warszawa Częstochowa Chełm Ostrołęka 
Wielkość w PLN 

Dochody ogółem 14 722 229 969 144 733 103 301 838 851 299 034 225 
Dochody własne 11 076 350 099 600 672 597 109 765 565 143 689 108 
Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego 518 969 448 6 330 706 649 709 1 127 773 
Dochody z tytułu przekształcenia prawa 
użytkowania wieczystego w prawo  
własności (osoby fizyczne) 

15 230 963 263 082 202 327 148 670 

Dochody związane z realizacją zadań  
z zakresu administracji rządowej i innych 
zadań zleconych ustawami (gospodarowanie 
gruntami Skarbu Państwa) 

91 437 376 2 966 855 339 717 1 178 888 

Łączne dochody z użytkowania  
wieczystego 

625 637 787 9 560 643 1 191 753 2 455 331 

Udział w dochodach ogółem (w %) 
– opłat z tytułu użytkowania wieczystego 3,5 0,6 0,2 0,4 
– dochodów z przekształcenia 0,1 0 0,1 0,1 
– dochodów z gospodarowania  

gruntami SP 
0,6 0,3 0,1 0,4 

– łącznych dochodów z użytkowania 
wieczystego 

4,2 0,8 0,4 0,8 

Udział w dochodach własnych (w %) 
– opłat z tytułu użytkowania wieczystego 4,7 1,1 0,6 0,8 
– dochodów z przekształcenia 0,1 0 0,2 0,1 
– dochodów z gospodarowania  

gruntami SP 
0,8 0,5 0,3 0,8 

– łącznych dochodów z użytkowania 
wieczystego 

5,6 1,6 1,1 1,7 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdań budżetowych za 2016 r. poszczególnych miast. 
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Tabela 3.  Dochody z użytkowania wieczystego w wybranych miastach  
na prawach powiatu w 2016 r. (cz. II) 

 

Wyszczególnienie Koszalin Lublin Kraków Białystok 
Wielkość w PLN 

Dochody ogółem 527 152 968 1 833 130 075 4 650 430 145 1 566 060 713 
Dochody własne 288 492 717 974 549 970 1 793 785 986 501 601 144 
Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego 7 479 800 13 958 200 30 966 201 12 406 649 
Dochody z tytułu przekształcenia prawa 
użytkowania wieczystego w prawo  
własności (osoby fizyczne) 

700 000 708 620 7 458 564 3 151 978 

Dochody związane z realizacją zadań  
z zakresu administracji rządowej i innych 
zadań zleconych ustawami (gospodarowanie 
gruntami Skarbu Państwa) 

1 442 642 3 281 341 25 269 451 5 966 256 

Łączne dochody z użytkowania wieczystego 8 922 442 17 239 541 56 235 652 18 372 905 
Udział w dochodach ogółem (w %) 

– opłat z tytułu użytkowania wieczystego 1,4 0,8 0,7 0,8 
– dochodów z przekształcenia 0,1 0 0,2 0,2 
– dochodów z gospodarowania  

gruntami SP 0,3 0,2 0,5 0,4 

– łącznych dochodów z użytkowania 
wieczystego 1,7 0,9 1,2 1,2 

Udział w dochodach własnych (w %) 
– opłat z tytułu użytkowania wieczystego 2,6 1,4 1,7 2,5 
– dochodów z przekształcenia 0,2 0,1 0,4 0,6 
– dochodów z gospodarowania  

gruntami SP 0,5 0,3 1,4 1,2 

– łącznych dochodów z użytkowania 
wieczystego 3,1 1,8 3,1 3,7 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdań budżetowych za 2016 r. poszczególnych miast. 

 
W pozostałych miastach na prawach powiatu znaczenie dochodów z tytułu 

użytkowania wieczystego jest znacznie mniejsze niż w Warszawie. Łączne do-
chody z tego tytułu wyniosły od 1,2 mln PLN (Chełm) do 56 mln PLN (Kra-
ków). Natomiast rozpiętość łącznych dochodów z użytkowania wieczystego nie 
jest tak duża, jeśli weźmiemy pod uwagę wartości względne. Wynoszą one od 
0,4% (Chełm) do 1,7% (Koszalin) dochodów ogółem oraz od 1,1% (Chełm) do 
3,7% (Białystok) dochodów własnych.  

W grupie pozostałych miast na prawach powiatu można zauważyć brak ko-
relacji pomiędzy wysokim udziałem gruntów oddanych w użytkowanie wieczy-
ste a udziałem łącznych dochodów z tego tytułu w dochodach ogółem miasta. 
Wysoki udział gruntów w użytkowaniu wieczystym w 3 miastach (Częstochowa, 
Chełm, Ostrołęka) nie oznaczał wyższych dochodów z tego tytułu (od 0,4% do 
0,8% dochodów ogółem). Natomiast odmienna sytuacja wystąpiła w Koszalinie 
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(wysoki udział gruntów w użytkowaniu wieczystym), w którym dochody z tego 
tytułu (1,7% dochodów ogółem) były stosunkowo wysokie.  

W miastach wojewódzkich (o średnim i niskim udziale gruntów w użytko-
waniu wieczystym) łączne dochody z użytkowania wieczystego stanowią od 
0,9% do 1,2% dochodów ogółem.  

Warto zwrócić uwagę także na dochody związane z gospodarowaniem 
gruntami Skarbu Państwa, które w niektórych miastach stanowią dużą część 
łącznych dochodów z użytkowania wieczystego – np. w Ostrołęce (48%)  
i w Krakowie (45%). 
 
 
Podsumowanie  
 

Z przeprowadzonych badań wynika, iż udział dochodów z opłat z tytułu 
użytkowania wieczystego w latach 2012-2016 ma niewielki, ale stały udział  
w kształtowaniu się dochodów miasta na prawach powiatu – wynoszący 1,5% 
dochodów ogółem i 2,3% dochodów własnych. 

Ponadto badania w wybranych 8 miastach na prawach powiatu pozwoliły 
na identyfikację dwóch grup analizowanych podmiotów. Znaczenie dochodów  
z użytkowania wieczystego, obejmujących oprócz opłat także wpływy z prze-
kształcenia i zadań zleconych, jest diametralnie odmienne w Warszawie oraz 
pozostałych 7 badanych miastach. Trzeba stwierdzić także, że nie występuje 
korelacja pomiędzy dużym udziałem gruntów komunalnych przekazanych  
w użytkowanie wieczyste a wyższym udziałem dochodów z tego tytułu w do-
chodach ogółem badanych miast. Prowadzi to do wniosku, iż największy wpływ 
na wielkość dochodów z użytkowania wieczystego ma wartość oddanego  
w użytkowanie gruntu i wyjaśniałoby kilkukrotnie wyższe udziały dochodów  
z użytkowania wieczystego w Warszawie (4,2% dochodów ogółem) oraz ich 
wielkość nominalną wynoszącą w 2016 r. 625,6 mln PLN. 

Z drugiej strony, pomimo niewielkiego znaczenia budżetowego dochodów  
z użytkowania wieczystego, warto zachować niewątpliwie ten strumień docho-
dów, tym bardziej że stanowi on część niezbędnego samorządom zasilania we-
wnętrznego (dochodów własnych). Jest to szczególnie ważne w kontekście po-
jawiających się propozycji częściowego lub całkowitego zniesienia instytucji 
użytkowania wieczystego gruntów2. 
                                                 
2  Propozycja wyrażona w przygotowanym projekcie ustawy o przekształceniu udziałów w użyt-

kowaniu wieczystym gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w udziały we własności 
gruntów zakłada odpłatne przekształcenie wskazanych gruntów, zaś skutki budżetowe dla JST 
oszacowano jako neutralne (opłata przekształceniowa wnoszona przez 20 lat zastępuje niewa-
loryzowaną opłatę roczną o wartości sumarycznej jedynie 74 mln PLN) [Projekt, 2016].  
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INCOME FROM PERPETUAL USUFRUCT IN CITIES  

WITH DISTRICT RIGHTS 

 

 

Summary: The article presents the analyse of the volume and importance of income 

from perpetual usufruct in budgets of cities with district rights. Income from the perpetu-

al usufruct consists of three sources: usufruct charges, income from the transformation of 

perpetual usufruct into ownership rights and income from the management of state prop-

erty (as assigned task from government administration). The share of income from per-

petual usufruct was little but stable in total income of cities with district rights budgets in 

2012-2016. Furthermore, 8 cities with district rights were detailed analysed. The city of 

Warsaw and other cities composed two separate groups by income from perpetual usu-

fruct.  

  

Keywords: perpetual usufruct, local income budget, cities with district rights.  




