
UCHWAŁA NR 37/V/2019
RADY GMINY CZERWIŃSK NAD WISŁĄ

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie określenia wysokości stawek procentowych i warunków udzielenia bonifikat od wniesienia 
opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 

nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Czerwińsk nad Wisłą.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506) 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 (Dz. U. z 2018 r., 
poz. 1716 z późn. zm.) Rada Gminy Czerwińsk nad Wisłą  uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego 
w prawo własności gruntu stanowiącego własność Gminy Czerwińsk nad Wisłą, dokonane na podstawie 
ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na 
cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, osobom fizycznym będącym właścicielami budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym wyraża się zgodę 
na udzielenie bonifikaty od tej opłaty w wysokości 10 % w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie 
wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie.

2. Bonifikata, o której mowa w ust.1 nie przysługuje, jeżeli dotychczasowy użytkownik wieczysty posiada 
zadłużenie z tytułu użytkowania wieczystego wobec Gminy Czerwińsk nad Wisłą, związane z nieruchomością 
będącą przedmiotem przekształcenia.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czerwińsk nad Wisłą.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.
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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 (Dz. u. z 2018 r. poz. 1716 z późn. zm.).
Zgodnie z art.1 ust. 1 ustawy z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów
zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształciło się w prawo własności tych gruntów.
Ustawa nie wprowadza jakiegokolwiek kryterium podmiotowego – przekształceniu podlegają
zarówno nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym, jak i prawnym.
Jedynym kryterium ustawowym jest zabudowa na cele mieszkaniowe.
Przekształcenie jest, co do zasady, odpłatne. Kwestie odpłatności reguluje art. 7 ustawy. Wysokość
opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która
obowiązywałaby w dniu przekształcenia. Opłata wnoszona jest przez okres 20 lat, licząc od dnia
przekształcenia. Zgodnie z art. 7 ust. 7 właściciel gruntu w każdym czasie trwania obowiązku
wnoszenia opłaty może zgłosić właściwemu organowi na piśmie zamiar jednorazowego jej
wniesienia w kwocie pozostającej do spłaty.
Wysokość opłaty jednorazowej odpowiada iloczynowi wysokości opłaty obowiązującej w  roku, w
którym zgłoszono zamiar wniesienia opłaty jednorazowej oraz liczby lat pozostałych do upływu
okresu.
Ustawodawca przewidział, że w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie
gruntu stanowiącego własność jednostki samorządu terytorialnego Wójt Gminy może udzielić
osobom fizycznym, będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali
mieszkalnych bonifikaty na podstawie uchwały Rady Gminy.
Rada Gminy Czerwińsk nad Wisłą ustaliła wysokość i warunki udzielenia bonifikaty od wniesienia
opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Czerwińsk nad Wisłą w wysokości 10
% w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło
przekształcenie.
Niewątpliwie, połączenie możliwości jednorazowego wniesienia opłat przekształceniowych
z przyznaniem bonifikaty będzie rozwiązaniem korzystnym dla wielu beneficjentów ustawy
o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe
w prawo własności tych gruntów, i przyczyni się do usprawnienia procesu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe.
Warunki udzielenia bonifikaty doprecyzowuje § 1 uchwały, uzależniając udzielenie bonifikaty od
braku zaległości finansowych wobec Gminy Czerwińsk nad Wisłą tytułem opłat rocznych z tytułu
użytkowania wieczystego nieruchomości, której dotyczy przekształcenie.
W związku z powyższym Rada Gminy Czerwińsk nad Wisłą podjęła uchwałę
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