
                                                                                    PROJEKT 

 

Uchwała Nr ……………… 

Rady  Miejskiej  Trzcianki 

z dnia …………………… 

 
w sprawie warunków udzielania bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia 

prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i wysokosci stawek 

procentowych 

 

 Na podstwie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 

558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r.Nr 80, poz. 

717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 

172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,         

z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 

1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, 

poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, 

poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281, z 2012r. poz. 567,     

z 2013r. poz. 153 )  w związku z art. 4 ust. 7 pkt 2 i ust. 11a ustawy z dnia 29 lipca 

2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 

nieruchomości (Dz. U. z 2012r. poz. 83)  Rada Miejska Trzcianki uchwala, co 

nastepuje: 

 

 § 1. 1. Udziela się bonifikaty w wysokości 85 % od opłaty z tytułu 

przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 

przysługującego: 

1) osobom fizycznym i prawnym, będącymi użytkownikami wieczystymi 

nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego 

rodzaju zabudowę; 

2) osobom fizycznym i prawnym, bedącymi właścicielami lokali mieszkalnych, 

których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego. 

2. Udziela się bonifikaty w wysokości 45% od opłaty z tytułu przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na rzecz następców 

prawnych osób wymienionych w ust. 1. 

3.  Udziela się bonifiklaty w wysokości 35% od opłaty z tytułu przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności za  za pozostałe nieruchomości 

niewymienione w ust. 1-2. 

 4. Osobom fizycznym i prawnym, będacymi użytkownikami wieczystymi, którzy 

wnieśli jednorazową opłatę za cały okres użytkowania wieczystego udziela się 

bonifikaty w wysokości 99% od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności  nieruchomości. 

 

 



 § 2.  Bonifikaty. o których mowa w § 1, mogą być udzielone pod warunkiem, 

że użytkownik wieczysty nie zalega w zapłacie opłat rocznych i podatku od 

nieruchomości za prawo użytkowania wiweczystego i jednorazowo dokona zapłaty 

opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 

nieruchomości. 

 

 § 3.  W przypadku współużytkowania wieczystego, bonifikaty określone                  

w niniejszej uchwale, przysługują odpowiednio współużytkownikom wieczystym. 

 

 § 4.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzcianki. 

 

 § 5.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia                          

w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

U Z A S A D N I E N I E 
 

do projektu  uchwały w sprawie warunków udzielania bonifikaty                  

od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego              

w prawo własności i wysokości stawek procentowych 

 

W  dniu 09.10.2011r. weszła w życie ustawa z dnia 28.07.2011r. o zmianie 

ustawy     o gospodarce  nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw 

(Dz. U. Nr 187, poz. 1110), nowelizująca ustawę o przekształceniu prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, m.in. w zakresie 

podmiotów uprawnionych do wystąpienia z żądaniem przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, gruntów 

kwalifikujących się do przekształcenia oraz w zakresie udzielenia bonifikat od opłat 

za przekształcenie. Nowela poszerzyła krąg podmiotów uprawnionych do 

przekształcenia o osoby prawne, które były użytkownikami wieczystymi  w dniu 

13.10.2005r. 

 

Ustawodawca zniósł także kategorie nieruchomości kwalifikujące się                       

do przekształcenia. W obecnym stanie prawnym przekształceniu prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności podlegają wszystkie nieruchomości, niezależnie od 

rodzaju zabudowy i przeznaczenia, pod warunkiem, iż prawo użytkowania 

wieczystego istniało już w dniu 13.10.2005r. 

 

Przygotowany projekt uchwały dotyczy udzielenia bonifikaty w wysokości 

85%        i 45% od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego                   

w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub 

zabudowanych garażami albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę, 

 przysługującego osobom fizycznym, prawnym i spółdzielniom mieszkaniowym oraz 

ich następcom prawnym, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność 

Gminy Trzcianka oraz osobom fizycznym i prawnym będących właścicielami lokali, 

których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego. 

 

Ponadto proponuje się udzielenie bonifikaty w wysokości 35% od opłaty  z 

tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  za 

pozostałe nieruchomości gruntowe. 

 

Natomiast użytkownikom wieczystym, którzy wnieśli jednorazową opłatę  za 

cały okres użytkowania wieczystego  udziela się bonifikatę w wysokości 99%. 

 

Nie przewiduje się rozkładania opłaty na raty, gdyż proponowana bonifikata      

jest wysoka. 


