
Klub Radnych 
„Prawo i Sprawiedliwość" 

Koszalin, 2019.02.21. 

Pan 
Jan Kuriata 
Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Koszalinie 

W związku z sugestiami, mieszkańców oraz niektórych środowisk 
zainteresowanych zmianami związanymi z przekształceniem prawa użytkowania 
wieczystego we własność, dotyczącymi doprecyzowania w projekcie uchwały w 
sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty osobom fizycznym będącym 
właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub 
spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa 
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, podmiotów 
upoważnionych do skorzystania z bonifikaty od jednorazowej opłaty za 
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, 
Klub Radnych „Prawo i Sprawiedliwość" zwraca się z prośbą o zastąpienie projektu 
uchwały z dnia 24 stycznia 2019 roku, projektem dołączonym do niniejszego pisma. 

Przewodniczący 
Klubu Radnych 

,Prawo i Sprawiedliwość" 

BIURO RADY MIEJSKIEJ 

Wpłynęło dnia 



UCHWAŁA Nr / 2019 

Rady Miejskiej w Koszalinie 

Z dnia 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym 
właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub 

spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa 
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym ( Dz.U. 
z 2018 r. poz.994,1000 oraz 1394 z późn.zm.), art. 1 ust. 2 oraz art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 20 
lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na 
cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów ( Dz.U. 2018 poz. 1716z późn.zm.)) 
uchwala co następuje; 

§ 1. 1. Wyraża zgodę na udzielenie 98 % bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami 
budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom 
mieszkaniowym, wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi 
lub urządzeniami budowlanymi umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z 
budynków mieszkalnych, od opłaty jednorazowej o której mowa w art. 7 ust.7 i 8 ustawy z 
dnia 20 lipca o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych w 
prawo własności tych gruntów. 

2. Wyraża zgodę na udzielenie 99 % bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami 
budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom 
mieszkaniowym, wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi 
lub urządzeniami budowlanymi umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z 
budynków mieszkalnych, które wniosły opłatę za co najmniej 50-letni okres użytkowania 
wieczystego, od opłaty jednorazowej o której mowa w art. 7 ust.7 i 8 ustawy z dnia 20 lipca o 
przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele 
mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Koszalina 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej 



Uzasadnienie 

Na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2-18 roku o przekształceniu 
prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w 
prawo własności tych gruntów z dniem 01 stycznia doszło do automatycznego 
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności. 
Ustawa ta nakłada na nowych właścicieli, będących dotychczasowymi 
użytkownikami wieczystymi, obowiązek ponoszenia opłat z tytułu przekształcenia 
przez okres 20 lat w kwocie równej wysokości dotychczasowych opłat rocznych z 
tytułu użytkowania wieczystego ( art.7 ust. 1,2 i 6). Ustawa, o której mowa 
dopuszcza możliwość jednorazowego wniesienia opłaty za przekształcenie w 
kwocie pozostałej do spłaty, w każdym czasie trwania obowiązku płatności ( art. 7 
ust.7). Ustawodawca wprowadził jednocześnie bonifikaty od opłaty jednorazowej 
w stosunku do gruntów Skarbu Państwa. W przypadku gruntów będących 
dotychczas własnością jednostek samorządu terytorialnego, ustawodawca nie 
mógł narzucić obligatoryjnych stawek bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia 
bez jednoczesnej rekompensaty dotychczasowym właścicielom utraconych 
korzyści, niemniej wprowadził delegacje dla organów stanowiących j.s.t. do 
udzielania takich bonifikat ( art.9 ust.4). Dodatkowo doprecyzował w art.l ust.2 
jakich nieruchomości dotyczy wspomniana ustawa. I tak mówi, że przez grunty 
zabudowane na cele mieszkaniowe należy rozumieć nieruchomości zabudowane 
wyłącznie budynkami; mieszkalnymi jednorodzinnymi, wielorodzinnymi wraz z 
budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub 
urządzeniami budowlanymi umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z 
budynków mieszkalnych. Zaś Ustawa prawo budowlane uściśla definicje obiektów 
budowlanych i urządzeń budowlanych; 

Przez obiekt budowlany - należy rozumieć budynek wraz z instalacjami i 
urządzeniami technicznymi, budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz 
z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury; 

Przez obiekt małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, 
a w szczególności: kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, użytkowe służące 
rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, 
śmietniki; 

Przez urządzenia budowlane - należy przez to rozumieć urządzenia 
techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość 
użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia 
instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki; 

Uzasadniając zaś skutki finansowe realizacji uchwały wraz z określeniem źródeł ich 
finansowania należy przytoczyć zapisy ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o 
przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele 
mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, w szczególności art. 20 ust. 1, 



który mówi o tym, że opłatą za rok 2019 wnosi się w terminie do dnia 29 lutego 
2020 r. Należy zatem przyjąć, iż w roku 2019 podjęcie przez Radę Miejską projektu 
uchwały Klubu Radnych PiS, nie przełoży się na utratę dochodów w budżecie 
miasta. Ewentualna strata wpływów do budżetu w wysokości około 4mln zł będzie 
pochodną przyjętej przez Sejm RP w/w ustawy. Strata ta może zostać pokryta ze 
zwiększonych niż planowano pierwotnie wpływów do budżetu z udziału w 
podatkach PiT i CiT (w przyjętej zmianie budżetowej w styczniu 2019 r jest to 
kwota prawie 10 min zł) lub z rezerwy budżetowej. 

Określenie skutków finansowych przyjęcia przedstawionego projektu 
uchwały w roku 2020, a zwłaszcza wskazanie źródeł finansowania ewentualnej 
utraty wpływów do budżetu miasta, w sytuacji gdy nie jest znany projektu budżetu 
na 2020 rok, jest niemożliwe. 

W związku z powyższym proponuje się podjęcie niniejszej uchwały. 


