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z dnia  13 kwietnia 2015 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 23 kwietnia 2015 r.

w sprawie warunków udzielenia i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłaty z tytułu 
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz wyrażenia zgody na 

zastosowanie innej niż określona w ustawie stopy procentowej rozłożonej na raty opłaty z tytułu 
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie  gminnym (tekst jednolity 
w Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz art. 4, ust. 5 i 7 pkt 2 oraz ust. 11a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku 
o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2012 roku poz. 83)  
Rada Miejska w Krapkowicach uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się:

1) warunki udzielania osobom fizycznym oraz spółdzielniom mieszkaniowym bonifikat z tytułu przekształcenia 
prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 
i wysokość stawek procentowych;

2) warunki udzielania osobom fizycznym bonifikat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 
w prawo własności nieruchomości rolnych i wysokość stawki procentowej.

§ 2. 1. Określa się wysokość stawek procentowych bonifikat udzielanych użytkownikom wieczystym, 
o których mowa w § 1 pkt 1, nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi w następujących 
wysokościach:

1) 50% jeżeli użytkowanie wieczyste trwa powyżej 20 lat,

2) 40% jeżeli użytkowanie wieczyste trwa od 10 do 20 lat włącznie,

3) 30% jeżeli użytkowanie wieczyste trwa mniej niż 10 lat,

- licząc od dnia podpisania umowy oddającej nieruchomość w użytkowanie wieczyste do dnia złożenia 
wniosku o przekształcenie.

2. Określa się bonifikatę w wysokości 50% od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego 
w prawo własności nieruchomości dla użytkowników wieczystych nieruchomości rolnych, będących osobami 
fizycznymi.

§ 3. 1. Bonifikat, o których mowa w § 2 ust. 1 udziela się osobom fizycznym oraz spółdzielniom 
mieszkaniowym, jeżeli przedmiotem przekształcenia są:

1) nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, wykorzystywanymi wyłącznie na cele 
mieszkaniowe,

2) nieruchomości zabudowane budynkami wielomieszkaniowymi - tylko w odniesieniu do udziałów w gruncie 
związanych z odrebną własnością lokali mieszkalnych, wykorzystywanych wyłącznie na cele mieszkaniowe.

2. Bonifikat, o których mowa w § 2 ust. 1 udziela się jeśli spełnione są łącznie następujące warunki:

a) nieruchomość wykorzystywana jest na cele mieszkaniowe;

b) dokonania jednorazowej zapłaty opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 
nieruchomości;
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c) nie posiadania w dacie wydawania decyzji o przekształeniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 
nieruchomości zaległości wobec Gminy Krapkowice z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i podatku 
od nieruchomości w stosunku do nieruchomości objętych wnioskiem o przekształcenie.

3. Bonifikat, o których mowa w § 2 ust. 2 udziela się jeśli spełnione są łącznie następujące warunki:

a) nieruchomość wykorzystywana jest na cele rolne;

b) dokonania jednorazowej zapłaty opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 
nieruchomości;

c) nie posiadania w dacie wydawania decyzji o przekształeniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 
nieruchomości zaległości wobec Gminy Krapkowice z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i podatku 
od nieruchomości w stosunku do nieruchomości objętych wnioskiem o przekształcenie.

§ 4. 1. Wyraża się zgodę na zastosowanie w stosunku do nieuiszczonej części opłaty z tytułu przekształcenia 
prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, rozłożonej na raty zgodnie 
z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo 
własności nieruchomości, stopy procentowej równej stopie referencyjnej.

2. Wysokość stopy referencyjnej, o której mowa w ust. 1, ustala się poprzez dodanie do stopy bazowej 
ustalonej przez Komisję Europejską i publikowanej w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich marży 
określonej w Komunikacie Komisji Europejskiej na poziomie 100 punktów bazowych.

§ 5. Bonifikat udziela się na wniosek użytkownika wieczystego nieruchomości.

§ 6. Do spraw wszczętych przed wejściem w życie niniejszej uchwały i niezakończonych decyzją ostateczną, 
stosuje się przepisy niniejszej uchwały.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XXVII/365/05 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 listopada 2005 roku 
w sprawie zasad udzielania bonifikat przy przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności 
nieruchomości.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach 
i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego.

 

Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura
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UZASADNIENIE

1. Podstawa prawna

Art. 18, ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze
zmianami)

Art. 18, ust. 2. Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:

15) stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy

Art. 4, ust. 5 i 7 pkt 2 oraz ust. 11a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2012 roku poz. 83):

Art. 4, ust. 5 Wojewoda w stosunku do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, a właściwa rada lub
sejmik w stosunku do nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, mogą wyrazić zgodę
na zastosowanie, innej niż określona w ust. 4, stopy procentowej.

Art. 4, ust. 7 Organ właściwy do wydania decyzji może udzielić bonifikaty od opłaty, o której mowa w ust. 1, w

odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność:

2) jednostek samorządu terytorialnego - na podstawie uchwały właściwej rady lub sejmiku.

Art. 4, ust. 11a W zarządzeniu wojewody albo uchwale rady lub sejmiku, o których mowa w ust. 7 lub 11, określa

się w szczególności warunki udzielania bonifikat i wysokość stawek procentowych.

2. Uzasadnienie faktyczne, w tym cele jakie mają być osiągnięte

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
nieruchomości umożliwia odpłatne przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
nieruchomości w drodze decyzji administracyjnej. Nowelizacja powyższej ustawy z 2011 roku rozszerzyła
zarówno krąg podmiotowy osób uprawnionych do ubiegania się o przedmiotowe przekształcenie o osoby
prawne, jak również krąg przedmiotowy na wszystkie nieruchomości, bez względu na sposób ich
wykorzystania bądź przeznaczenia. Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 10 marca 2015r. uznał te
uprawnienia za niezgodne z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej.

W proponowanym projekcie uchwały podtrzymano wysokość dotychczasowych bonifikat, określając że
dotyczą one osób fizycznych oraz spółdzielni mieszkaniowych. Zmiana następuje w odniesieniu do zakresu
przedmiotowego poprzez wskazanie, że bonifikata udzielana będzie w przypadku przekształcania prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, a nie jak było do tej pory
również przeznaczonych na cele mieszkaniowe. Taka regulacja ma prowadzić do przekształceń z bonifikatą
jedynie w przypadku nieruchomości zabudowanych, czyli faktycznie wykorzystywanych na cele
mieszkaniowe oraz nieruchomości rolnych.
Zdając sobie sprawę z przypadków występowania nieruchomości wielorodzinnych, w których znajdują się
również lokale o innym przeznaczeniu niż mieszkalne określono, że bonifikata będzie dotyczyła jedynie
lokali wykorzystywanych na cele mieszkaniowe.

Ponadto proponuje się ograniczenie zastosowania bonifikaty wyłącznie do tych użytkowników
wieczystych, którzy w dacie wydawania decyzji o przekształceniu nie będą posiadali zaległych zobowiązań
wobec Gminy Krapkowice związanych z przekształcaną nieruchomością, a także którzy dokonają
jednorazowej zapłaty opłaty z tytułu przekształcenia. Niniejszą regulacją zamierza się wyłączyć automatyzm
w stosowaniu bonifikat, a w jego miejsce wprowadzić system „premiowania” podmiotów, które wywiązują się
ze swoich zobowiązań wobec Gminy.

Zgodnie z art. 4 ust. 4 ww. ustawy: „Nieuiszczona część opłaty, rozłożonej na raty zgodnie z ust. 3,
podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej
przez Narodowy Bank Polski.”. Ust. 5 zaś stanowi, iż: „Wojewoda w stosunku do nieruchomości
stanowiących własność Skarbu Państwa, a właściwa rada lub sejmik w stosunku do nieruchomości
stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, mogą wyrazić zgodę na zastosowanie, innej
niż określona w ust. 4, stopy procentowej.” Z uwagi na fakt, że od 5 marca 2015 roku stopa redyskonta
weksli wynosi zaledwie 1,75% i jest najniższa w historii, a jednocześnie mając cały czas na uwadze ideę
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preferencyjnego oprocentowania przy rozkładaniu należności na raty, wynikającą z ustawy, zasadne jest jej
podwyższenie. Proponowana stawka procentowa równa stopie referencyjnej, którą oblicza się jako sumę
stopy bazowej (aktualnie 2,16%) oraz marży (preferowana 1,0%), oznacza że będzie ona wynosiła 3,16% i
w dalszym ciagu zachowa swój preferencyjny charakter w porównaniu z oprocentowaniem stosowanym
przez banki komercyjne.

Proponowana kompleksowa regulacja przedmiotowego zagadnienia powoduje konieczność uchylenia
dotychczasowych regulacji w tej materii, zawartych w Uchwale Nr XXVII/365/2005 Rady Miejskiej w
Krapkowicach z dnia 23 listopada 2005 roku.

Mając na uwadze powyższe oraz fakt, iż nadal dużym zainteresowaniem cieszy się instytucja
przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, zasadnym jest podjęcie przez Radę
Miejską niniejszej uchwały.

3. Wskazanie jednostek/komórek, na które będzie oddziaływać

Wydział Budżetowo-Finansowy tutejszego urzędu.

4. Wskazanie uchwał, zarządzeń, regulaminów, instrukcji, na które będzie oddziaływać

Uchwała budżetowa

5. Wskazanie przewidywanych skutków finansowych

Trudne do oszacowania, gdyż uzależnione są od ilości wniosków oraz sytuacji ekonomicznej osób
ubiegających się o przedmiotowe przekształcenie.

6. Wskazanie zasobów osobowych i finansowych niezbędnych do realizacji postanowień

zawartych w projekcie uchwały, zarządzeniu, regulaminie, instrukcji.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Naczelnik Wydziału Budżetowo -
Finansowego Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.
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