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w sprawie wyraienia zgody na udzielanie bonifikaty
osobom fizycznym bqdqcym wlaécicielami budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych Iub lokali mieszkalnych

Iub spéfdzielniom mieszkaniowym
od jednorazowej opiaty

za przeksztafcenie prawa uiytkowania wieczystego w prawo wiasnoéci nieruchomofici.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 994 z péin. zm.) oraz art. 9 ust. 4 i 5 ustawy 2 dnia 20 lipca 2018 r. 0 przeksztaiceniu prawa uiytkowania
wieczystego gruntéw zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo wiasnoéci tych gruntéw 2 péiniejszymi
zmianami (Dz.U. 2 2018 r., poz. 1716, 2540; Dz.U. z 2019 r., poz. 270)

Rada Miasta Gliwice
uchwala co nastqpuje:

§ 1. Wyrazié zgodq na udzielanie osobom fizycznym bgdqcym wiaécicielami budynkéw mieszkalnych
jednorodzinnych Iub lokali mieszkalnych Iub spéfdzielniom mieszkaniowym, bonifikaty od opiaty
za przeksztafcenie gruntu stanowiqcego wfasnoéé Miasta Gliwice, w przypadku wniesienia tej opiaty
jednorazowo.

§ 2. Wysokoéé bonifikaty od opiaty, 0 ktérej mowa w § 1 wynosi:
1) 60% — w przypadku gdy opiata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w ktérym nasta1pi1‘0 przeksztaicenie,
2) 50% — w przypadku gdy opiata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przeksztaiceniu,
3) 40% — w przypadku gdy opiata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przeksztaiceniu,
4) 30% — w przypadku gdy opiata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po przeksztafceniu,
5) 20% — w przypadku gdy opiata jednorazowa zostanie wniesiona w piqtym roku po przeksztaiceniu,
6) 10% —w przypadku gdy opfata jednorazowa zostanie wniesiona w széstym roku po przeksztaiceniu.

2. Jeieli zaéwiadczenie potwierdzajqce przeksztaicenie prawa uiytkowania wieczystego w prawo wiasnoéci
gruntu stanowiqcego Masnoéé Miasta Gliwice zostaio dorqczone po dniu 31 grudnia 2019 r., podmioty
o ktérych mowa w § 1 zachowujq prawo do bonifikaty w wysokoéci 60% w przypadku, gdy opiata jednorazowa
zostanie wniesiona do dnia 29 lutego 2020r. W takim przypadku zamiar wniesienia opiatyjednorazowej naleiy
zgfosié do dnia 1 lutego 2020r.

§ 3. Wykonanie uchwa’ry powierzyé Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 4. Uchwaia wchodzi w iycie po upiywie 14 dni od datyjej ogioszenia w Dzienniku Urzqdowym
Wojewédztwa Slqskiego.
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UZASADNIENIE A

Zgodnie z ustawq 0 przeksztaiceniu prawa uiytkowania wieczystego gruntow zabudowanych na cele
mieszkaniowe w prawo wiasnoéci tych gruntéw z poiniejszymi zmianami (Dz. U. z 2018 r., poz. 1716, 2540)
z dniem 1 stycznia 2019 roku nastqpiio przeksztaicenie prawa wieczystego gruntéw zabudowanych na cele
mieszkaniowe w prawo wiasnoéci tych gruntéw. Jednoczeénie ustawa ta naioiyia na nowych wiaécicieli
obowiqzek ponoszenia przez okres 20 lat corocznych opiat w wysokoéci réwnej op’racie rocznej z tytuiu
uiytkowania wieczystego, ktéra obowiqzywaiaby w dniu przeksztaicenia (art.7 cyt. ustawy). Ponadto ustawa
dopuszcza moiliwoééjednorazowego wniesienia caioéci ww. opkat w formie op%aty jednorazowej, ktorej
wysokoéé odpowiada iloczynowi wysokoéci opiaty obowiqzujqcej w roku, w ktérym zgfoszono zamiar
wniesienia opiatyjednorazowej oraz liczby lat pozostaiych do upiywu ustawowo okreélonego okresu na ich
wniesienie (art.7 ust.7. cyt. ustawy). Zgodnie z art.9. ust.3 cytowanej ustawy, w przypadku wniesienia opiaty
jednorazowej za przeksztaicenie gruntu stanowiqcego wiasnoéé Skarbu Pafistwa, osobom fizycznym bqdqcym
wfaécicielami budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych Iub lokali mieszkalnych Iub spéidzielniom
mieszkaniowym przysiuguje bonifikata od tej opiaty w wysokoéci okreélonej w ustawie. Natomiast w
odniesieniu do gruntéwjednostek samorzqdu terytorialnego, ustawodawca przewidziai moiliwoéé udzielenia
ww. podmiotom bonifikaty na podstawie uchwaiy wiaéciwej rady Iub sejmiku (art.9. ust.1 cyt. ustawy).

W obecnej sytuacji czqéé mieszkaficéw Gliwic, ktérych nieruchomoéci mieszkalne znajdujq siq na gruntach
bqdqcych dotychczas wfasnoéciq Skarbu Paristwa, uzyskaio ustawowo prawo do bonifikaty w przypadku
wniesienia ww. opiatyjednorazowej przewidzianej w art.9. ust.3. cytowanej ustawy. Natomiast mieszkaficy
Gliwic, ktérych nieruchomoéci mieszkalne znajdujq siq na gruntach bqdqcych dotychczas wiasnoéciq Miasta
takiego prawa nie posiadajq. Biorqc zatem pod uwagq zasadq sprawiedliwoéci spo’recznej oraz zasadq, ie nikt
nie moie byé dyskryminowany w iyciu spoiecznym uzasadnione jest niezwioczne udzielenie na mocy uchwaiy
Rady Miasta Gliwice bonifikat dla dotychczasowych uiytkownikéw wieczystych gruntow Miasta Gliwice, jakie
zostaiy przyznane ustawowo dotychczasowym uiytkownikom wieczystym gruntéw Skarbu Pafistwa i okreélone
w art.9 ust.3 oraz art.20 ustawy o przeksztafceniu prawa uiytkowania wieczystego gruntéw zabudowanych na
cele mieszkaniowe w prawo w%asn0éci tych gruntow.
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