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z dnia  22 października 2015 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XI/   /2015
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 5 listopada 2015 r.

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XI/151/99 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29 listopada 1999 roku
w sprawie sprzedaży użytkowania wieczystego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie  gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2015 r.  poz. 1515) oraz art. 32 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst 
jednolity Dz. U. z 2015 roku poz. 782 ze zmianami), Rada Miejska w Krapkowicach uchwala, co następuje:

§ 1. Uchyla się Uchwałę Nr XI/151/99 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29 listopada 1999 roku
w sprawie sprzedaży użytkowania wieczystego.

§ 2. Do wniosków o sprzedaż nieruchomości Gminy Krapkowice na rzecz użytkowników wieczystych, 
złożonych przed datą wejścia w życie  niniejszej uchwały,  stosuje się postanowienia uchylonej uchwały, do czasu 
ostatecznego rozpoznania tychże wniosków.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 
i Gminy w Krapkowicach oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach. .

 

Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura
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UZASADNIENIE

1) podstawa prawna,

· Art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)

Art. 18. 2. Do wyłącznej właściwości rady gminy należy: 9) podejmowanie uchwa ł w sprawach majątkowych gminy,
przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:

a) zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas
oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady
gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają
kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać
tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy,

· Art. 32 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami tekst jednolity Dz. U.
z 2015 r. poz. 782 ze zmianami)

Art. 32. [Podmiot uprawniony do nabycia nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste] 1. Nieruchomość gruntowa
oddana w użytkowanie wieczyste może być sprzedana wyłącznie użytkownikowi wieczystemu, z zastrzeżeniem ust. 1a
i ust. 3.
1a. Nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Skarbu Państwa może być sprzedana użytkownikowi wieczystemu
za zgodą wojewody. Zgody wojewody nie wymaga sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości, o
których mowa w art. 51 ust. 2 i art. 57 ust. 1.
2. Z dniem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wygasa, z mocy prawa, uprzednio ustanowione prawo
użytkowania wieczystego. Przepisu art. 241 Kodeksu cywilnego nie stosuje się.
3. W odniesieniu do nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste przeniesienie własności tej
nieruchomości, w drodze umowy, między Skarbem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego oraz między
jednostkami samorządu terytorialnego może nastąpić za powiadomieniem jej użytkownika wieczystego.

uzasadnienie faktyczne, w tym cele jakie mają byś osiągnięte,

Zapoczątkowana w 2011 roku obowiązkowa (wynikająca z ustawy o gospodarce nieruchomościami) aktualizacja opłat
rocznych z tytułu użytkowania wieczystego skutkuje składaniem wniosków o przekształcenie przedmiotowego prawa
w prawo własności nieruchomości.
Zaś znowelizowana w 2011 roku ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności nieruchomości obligowała do dokonywania przekształceń wszystkich nieruchomości niezależnie
od ich przeznaczenia, na podstawie decyzji administracyjnej. Jedynym warunkiem było posiadanie w określonym
dniu tj. 13 października 2005 roku statusu użytkownika wieczystego. W oparciu o powyższe w okresie od 2012 roku
do 2014 roku dokonano 11 przekształceń nieruchomości przeznaczonych na inne cele niż mieszkaniowe, rolne, czy
garaże (które stanowiły podstawowy krąg przedmiotowy objęty przekształceniem).
W wyroku z dnia 10 marca br. Trybunał Konstytucyjny stwierdził niezgodność zapisów w/w ustawy z Konstytucją RP,
w zakresie poszerzenia w istotny sposób przedmiotowego zakresu tej ustawy.

Obecnie możliwość nabycia prawa użytkowania wieczystego na własność regulują przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 roku o gospodarce nieruchomościami. W oparciu o w/w ustawę Rada Miejska w Krapkowicach dnia 29
listopada 1999 roku podjęła Uchwałę Nr XI/151/99 w sprawie sprzedaży użytkowania wieczystego, zaś jedynym
warunkiem jaki musi spełnić użytkownik wieczysty aby nabyć nieruchomość jest złożenie stosownego wniosku.

Należy pamiętać, że rolą mienia komunalnego jest między innymi umożliwienie wykonywania zadań ciążących z
mocy ustaw na gminie. Znaczenie nieruchomości, jako tej części mienia komunalnego, z której dochody
przeznaczane są na zaspokojenie potrzeb wspólnoty samorządowej jest niezwykle ważne i odgrywa decydującą rolę
w kształtowaniu budżetu gminy.
Z tego też powodu, w celu zapewnienia stałych dochodów Gminy Krapkowice z opłat rocznych z tytułu użytkowania
wieczystego, zachodzi potrzeba podjęcia niniejszej uchwały. W przypadku bowiem sprzedaży prawa użytkowania
wieczystego gmina zyskuje jednorazowy wpływ dochodu, stanowiący różnicę pomiędzy wartością rynkową prawa
własności nieruchomości, a wartością prawa użytkowania wieczystego, uwzględniającą wykorzystany do tej pory jego
okres. Kwota ta jest znacząco niższa od wpływów z wszystkich opłat rocznych, które użytkownik wieczysty
zobowiązany jest wnosić na konto gminy do końca trwania prawa użytkowania wieczystego ustanawianego na okres
99 lat (nawet założywszy brak dalszych aktualizacji tych opłat).

Podjęcie niniejszej uchwały nie będzie skutkowało całkowitym uniemożliwieniem sprzedaży prawa użytkowania
wieczystego na rzecz użytkownika wieczystego, lecz będzie wiązało się z koniecznością podejmowania
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indywidualnych uchwał na podstawie złożonych przez użytkowników wieczystych wniosków dotyczących nabycia
prawa użytkowania wieczystego na własność.
W uchwałach tych zostaną Państwu przedstawione konkretne liczby obrazujące konkretne przypadki. Trudno bowiem
na tym etapie określić skutki finansowe podjęcia niniejszej uchwały.

2) wskazanie jednostek/komórek na które będzie oddziaływać,

Wydział Budżetowo Finansowy, Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, Wydział Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i
Ochrony Środowiska

3) wskazanie uchwał, zarządzeń, regulaminów, instrukcji na które będzie oddziaływać,

uchwała budżetowa

4) wskazanie przewidywanych skutków finansowych,

Jednostkowy przykład obrazujący skutki finansowe: nieruchomość położona w Żywocicach, oznaczona jako działka
488/1 o powierzchni 0,0166 ha, objęta w tym roku aktualizacją opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, na
potrzeby której został sporządzony operat szacunkowy określający wartość rynkową przedmiotowej nieruchomości
na kwotę 2.950,00 zł. Nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste w 1997 roku (użytkowanie wieczyste
trwa 18 lat). Wyliczona ze wzoru matematycznego wartość prawa użytkowania wieczystego wynosi 1.743,00 zł, co
oznacza że jednorazowa opłata na rzecz gminy wynosić będzie 1.207,00 zł. Natomiast suma opłat rocznych z tytułu
użytkowania wieczystego wnoszonych przez okres 81 lat (niewykorzystany okres użytkowania wieczystego)
stanowić będzie kwotę 14.337,00 zł.

5) wskazanie zasobów osobowych i finansowych niezbędnych do realizacji postanowień zawartych w
projekcie uchwały, zarządzeniu, regulaminie, instrukcji.

Naczelnicy: Wydział Budżetowo Finansowy, Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, Wydział Gospodarki Gruntami,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
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