
PROJEKT 

 

 

UCHWAŁA Nr ………/…………/18 

Rady Miasta Milanówka 

z dnia  ………………  2018 roku 

 

 
w sprawie: wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikat w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej 

za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, określenia stawek 

procentowych oraz zasad ich ustalania.  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(t.j. Dz.U.2018.994 ze zm.), w związku z art. 9 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  

o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe  

w prawo własności tych gruntów (t.j. Dz.U.2018.1716) – Rada Miasta Milanówka u c h w a l a,  

co następuje: 

 

§ 1. 

Wyraża zgodę na zastosowanie bonifikaty w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej  

za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Gminy Milanówek 

w prawo własności przez osoby fizyczne będące właścicielami budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym w wysokości: 

1) 60% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło 

przekształcenie; 

2) 50% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku  

po przekształceniu; 

3) 40% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku  

o przekształceniu; 

4) 30% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku  

po przekształceniu; 

5) 20% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku  

po przekształceniu; 

6) 10% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku  

po przekształceniu 

§ 2. 

1. Stawki procentowe określone w § 1 obowiązują w danym roku kalendarzowym.  

2. O zastosowaniu bonifikaty w danej wysokości decydować będzie data wpływu środków na konto 

Gminy. 

 

 



§ 3. 

Wniesienie opłaty jednorazowej z zastosowaniem bonifikaty, o której mowa w § 1, musi zostać 

poprzedzone uzyskaniem zgody Burmistrza Miasta Milanówka, w której określona zostanie wysokość 

należności, z uwzględnieniem przysługującej w danym roku bonifikaty. 

§ 4. 

1. Wniosek o wyrażenie zgody, o której mowa w § 3, musi zostać złożony do dnia 30 listopada 

danego roku, w którym ma zostać udzielona bonifikata.  

2. Wniosek złożony po dacie, o której mowa w ust. 1, może zostać rozpatrzony z uwzględnieniem 

bonifikaty w wysokości przysługującej w kolejnym roku kalendarzowym. 

3. Jeżeli zaświadczenie potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo 

własności zostało doręczone po dniu 31 grudnia 2019 r., z wnioskiem o którym mowa w ust. 1, 

należy wystąpić do dnia 1 lutego 2020 r.  

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, bonifikata w wysokości przysługującej w roku,  

w którym nastąpiło przekształcenie, obowiązywać będzie w przypadku wniesienia jej do dnia  

29 lutego 2020 r.  

§ 5. 

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka. 

§ 6. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

         Przewodniczący 

 Rady Miasta Milanówka  

 

………………………………………… 

 
 

  



UZASADNIENIE 

 

W dniu 5 października 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu 

prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych 

gruntów (t.j. Dz.U.2018.1716). Zgodnie z art. 9 ust. 4 i 5 ww. ustawy, w przypadku wniesienia opłaty 

jednorazowej za przekształcenie gruntu stanowiącego własność jednostki samorządu terytorialnego, 

właściwy organ może udzielić osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych jednorodzinnych lub spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty 

od tej opłaty, na podstawie uchwały właściwej rady, określającej w szczególności warunki udzielania 

bonifikat i wysokość stawek procentowych. 

Zgodnie z podstawowym celem ustawy, jakim jest uporządkowanie i ustabilizowanie stosunków 

własnościowych na gruntach trwale zagospodarowanych na cele mieszkaniowe, prawem  

do bonifikaty zostały objęte wyłącznie osoby fizyczne będące właścicielami budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych oraz spółdzielnie mieszkaniowe. 

Istotą przytoczonej ustawy jest usprawnienie dotychczasowych procesów przekształcania  

praw użytkowania wieczystego na gruntach zabudowanych budynkami mieszkalnym, czemu  

służyć ma m.in. możliwość jednorazowego wniesienia opłaty za przekształcenie  

oraz zaproponowany mechanizm zmniejszania się wysokości bonifikaty wraz z upływem czasu, jaki 

minął od przekształcenia. 

Zaproponowane stawki procentowe są tożsame ze stawkami, jakie zostały przewidziane w ustawie,  

w odniesieniu do gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa. Rozwiązanie takie pozwoli 

wyeliminować poczucie niesprawiedliwości społecznej spowodowanej różnicowaniem stawek  

w zależności od tego, czy grunt jest własnością Skarbu Państwa czy też jednostki samorządu 

terytorialnego.  

Ponadto, bonifikaty w podobnych wysokościach stosowane były w oparciu o Uchwałę Rady Miasta 

Milanówka Nr 358/XXX/13 z dnia 26 września 2013 r., w przypadku przekształcenia prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności dokonywanego na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.  

o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (t.j. Dz.2012.83  

ze zm.). 

Dochody z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego stanowią jedynie niecałą 0,1% 

wszystkich rocznych dochodów budżetu Miasta, co nie przekłada się w znaczącym stopniu na jego 

rozwój, natomiast pobieranie opłaty za przekształcenie w systemie rocznym, powodować będzie 

dodatkowo ponoszenie kosztów związanych z ich obsługą. 

Podkreślić też należy, że zamierzeniem ustawodawcy jest całkowite wyeliminowanie z systemu 

prawnego formy władania gruntem wykorzystywanym na cele mieszkaniowe, jaką jest użytkowanie 

wieczyste. Zasadnym więc jest dążenie do jak najszybszego zakończenia procedury dotyczącej 

przekształcenia poprzez umożliwienie użytkownikom wieczystym wniesienia opłaty jednorazowo. 

Mając na uwadze powyższe, podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione. 

 

Przygotowała Monika Nietrzebka 


