
Projekt nr 11

z dnia 5 luty 2019 r.

UCHWAŁA NR /    /2019
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 21 lutego 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia 
prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, stanowiących własność 

Gminy Krapkowice, w prawo własności tych gruntów

Na podstawie art. 9 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania 
wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1716) w zwiazku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2018, poz. 994 z późn. zm.) Rada Miejska w Krapkowicach uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa 
użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, stanowiących własność Gminy 
Krapkowice, w prawo własności tych gruntów, osobom fizycznym będącym właścicielami budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym na warunkach 
określonych w § 2 i § 3 niniejszej uchwały.

§ 2. Warunkiem udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia gruntu jest złożenie 
przez podmioty wymienione w § 1 uchwały pisemnego wniosku o udzielenie bonifikaty wraz z oświadczeniem 
o zamiarze wniesienia opłaty jednorazowej oraz oświadczeniem o braku zaległości z tytułu opłat rocznych za 
użytkowanie wieczyste wobec Gminy Krapkowice związanych z nieruchomością będącą przedmiotem 
przekształcenia.

§ 3. W przypadku zrealizowania przesłanek, o których mowa w § 2 uchwały, ustala się bonifikatę od opłaty 
jednorazowej za przekształcenie gruntu 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 oplata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po 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.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.

§ 5. Traci moc uchwała Nr X/110/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 11 września 2015 roku 
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. 
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§ 6. Uchwała  wchodzi w życie po 14  dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego oraz podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach i w 
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.

 

Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura
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UZASADNIENIE

1) podstawa prawna

· Art. 9 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania
wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1716):
Art. 9 ust. 4 W przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu stanowiącego
własność jednostki samorządu terytorialnego, właściwy organ może udzielić osobom fizycznym
będącym właścicielami budynków mieszkalnych jedno-rodzinnych lub lokali mieszkalnych lub
spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty od tej opłaty na podstawie uchwały właściwej rady albo
sejmiku.
Art. 9 ust 5 W zarządzeniu wojewody, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, oraz uchwale rady albo sejmiku, o
których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 4, określa się w szczególności warunki udzielania bonifikat i
wysokość stawek procentowych.

· Art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 poz.
994):
Art. 18 ust. 2 pkt 15 Do wyłącznej właściwości rady gminy należy: stanowienie w innych sprawach
zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy;

2) uzasadnienie faktyczne, w tym cele jakie mają być osiągnięte
Podjęcie niniejszej uchwały umożliwi udzielenie osobom fizycznym będącym właścicielami budynków
mieszkalnych jednorodzinnych, lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym bonifikat z tytułu
uiszczenia jednorazowej opłaty za przekształcenie.
Zaproponowane wysokości bonifikat są identyczne jak wskazane w ustawie w odniesieniu do gruntów
stanowiących własność Skarbu Państwa.

3) wskazanie jednostek/komórek na które będzie oddziaływać,
Wydział Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Wydział Budżetowo-Finansowy

4) wskazanie uchwał, zarządzeń, regulaminów, instrukcji na które będzie oddziaływać,
Uchwała Nr X/110/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 11 września 2015 roku 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. W związku z przekształceniem z mocy prawa
z dniem 1 stycznia 2019 roku nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe, w/w uchwała stała się
bezprzedmiotowa, gdyż bonifikaty w niej określone również odnosiły się do tego typu nieruchomości.

5) wskazanie przewidywanych skutków finansowych,
Trudne do przewidzenia z uwagi na fakt, że nie wiemy ile podmiotów będzie chciało skorzystać z

tego przywileju.
Jednocześnie informujemy, że wysokość dochodów z tytułu opłat rocznych kształtuje się na poziomie 370
tys. zł rocznie, z tego ok. 200 tys. zł z nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe.

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

Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Naczelnik Wydziału
Budżetowo-Finansowego
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