
Na mocy 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  dniem  1  stycznia  2019  r.  prawo
użytkowania  wieczystego  gruntów  zabudowanych  na  cele  mieszkaniowe
przekształca się w prawo własności tych gruntów.

Zakres przedmiotowy ustawy

Nowa  ustawa  reguluje  przekształcenie  prawa  użytkowania  wieczystego  gruntów
zabudowanych  na  cele  mieszkaniowe.  Gruntami  zabudowanymi  na  cele
mieszkaniowe  w  rozumieniu  ustawy  są  m.in.  grunty  zabudowane  budynkami
mieszkalnymi  jednorodzinnymi  lub  mieszkalnymi  wielorodzinnymi,  w  których  co
najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne.

W zasobach Spółdzielni  Mieszkaniowej  w Grudziądzu, w użytkowaniu wieczystym
pozostają następujące nieruchomości zabudowane budynkami wielorodzinnymi:
- ul. Tczewska 2, 6, 8
- ul. Śniadeckich 5, 7, 9
- ul. Śniadeckich 58, 60, 62, 64, 66
- ul. Śniadeckich 28, 34, 36
- ul. Śniadeckich 27, 29, 31, 33, 35
- ul. Sujkowskiego 2, 3, 4, 5, 6, ul. Sobieskiego 3
- ul. Nauczycielska 12, 14, 16, 18, ul. Ikara 1
- ul. Korczaka 15, 17
- ul. Chopina 13, 15, 17, 19

Potwierdzenie przekształcenia

Potwierdzeniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
będzie  zaświadczenie  wydane  przez  Prezydenta  Grudziądza.  Co  do  zasady
zaświadczenie wydaje się z urzędu w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia
albo na wniosek właściciela w terminie 4 miesięcy. Od zaświadczenia wydawanego na
wniosek właściciela pobiera się opłatę skarbową w wysokości 50 zł.

Zaświadczenie  potwierdzające  przekształcenie  otrzyma  również  Sąd  Rejonowy  
w Grudziądzu, który dokona wpisu własności gruntu oraz wpisu roszczenia o opłatę
przekształceniową  w  księgach  wieczystych.  Za  dokonanie  wpisów  w  księdze
wieczystej nie pobiera się opłat sądowych.

Opłata za przekształcenie

Istotną  kwestią  jest  opłata  za  przekształcenie  użytkowania  wieczystego  w  prawo
własności.  Nowy  właściciel  gruntu  zobowiązany  będzie  do  uiszczania  na  rzecz



gminy-miasto Grudziądz lub Skarbu Państwa  rocznej opłaty przekształceniowej,
równej  wysokości  opłaty  rocznej  z  tytułu  użytkowania  wieczystego,  która
obowiązywałaby w dniu 1 stycznia 2019 r. Opłatę wnosi się przez okres 20 lat, licząc
od dnia przekształcenia.

Standardowo opłatę przekształceniową wnosi się w terminie do dnia 31 marca
każdego roku, czyli tak jak do tej pory czyniło się to w odniesieniu do opłaty z tytułu
użytkowania wieczystego. Opłatę należną za rok 2019 należy wnieść w terminie do
dnia 29 lutego 2020 r. Oznacza to, że w 2020 r. nowi właściciele nieruchomości
będą zobowiązani do wniesienia opłaty rocznej zarówno za rok 2019, jak i 2020.

Właściciel gruntu (dotąd użytkownik wieczysty) w każdym czasie trwania obowiązku
wnoszenia opłaty przekształceniowej  będzie mógł  dokonać jej  spłaty jednorazowo
(opłata jednorazowa). Wysokość opłaty jednorazowej odpowiadać będzie iloczynowi
wysokości  opłaty  obowiązującej  w  roku,  w  którym  zgłoszono  zamiar  wniesienia
opłaty  jednorazowej,  oraz  liczby  lat  pozostałych  do  upływu  20-letniego  okresu
ponoszenia opłaty.

Bonifikata

W  przypadku  wniesienia  opłaty  jednorazowej  za  przekształcenie  gruntu
stanowiącego własność gminy bonifikata może być udzielona jedynie na podstawie
uchwały rady miejskiej.
W dniu 28 grudnia 2018 r.  Rada Miejska Grudziądza podjęła uchwałę w sprawie
udzielenia  bonifikaty  osobom  fizycznym  będącym  właścicielami  budynków
mieszkalnych  jednorodzinnych  lub  lokali  mieszkalnych  lub  spółdzielniom
mieszkaniowym  od  opłat  jednorazowych  za  przekształcenie  prawa  użytkowania
wieczystego  w  prawo  własności  gruntów  stanowiących  własność  gminy  -  miasto
Grudziądz.  Zgodnie  z  jej  treścią  wysokość  bonifikaty  wynosić  będzie  90  %
niezależnie od tego, w którym roku po przekształceniu opłata jednorazowa zostanie
wniesiona.

Aktualizacja i waloryzacja opłaty przekształceniowej

W  myśl  nowych  przepisów  aktualizacja  opłaty  zostanie  zastąpiona  waloryzacją.
Właściwy organ będzie mógł dokonać waloryzacji nie częściej niż raz na 3 lata, przy
zastosowaniu  wskaźnika  zmian  cen  nieruchomości  dla  nieruchomości
sklasyfikowanych  w  rejestrze  cen  i  wartości  nieruchomości,  z  uwzględnieniem
danych  wynikających  z  ewidencji  gruntów  i  budynków,  ewentualnie  przy
zastosowaniu wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonego przez
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Na  podstawie  dotychczasowych  przepisów  toczyć  będą  mogły  się  jedynie
postępowania  aktualizacyjne  wszczęte  i  nie  zakończone  przed  dniem 1  stycznia
2019  r.  W przypadku  toczących  się  postępowań  aktualizacyjnych  opłatę
przekształceniową wnosi się w wysokości odpowiadającej wysokości opłaty rocznej z



tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby od dnia 1 stycznia 2019 r.
Jeżeli w wyniku aktualizacji ustalona zostanie nowa wysokość opłaty rocznej z tytułu
użytkowania  wieczystego,  opłata  przekształceniowa  wnoszona  będzie  w  nowej
wysokości  od  dnia  1  stycznia  2019  roku.  W  przypadku  nadpłaty  będzie  ona
podlegała zaliczeniu na opłaty  przyszłe,  a  w razie  niedopłaty  –  właściciel  będzie
zobligowany do uzupełnienia różnicy pomiędzy wniesioną opłatą a nową wysokością
opłaty.

Wyeliminowanie aktualizacji ma zapewnić stabilność opłat, które właściciel domu lub
mieszkania ponosi za grunt pod budynkiem.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na dotychczasowych
zasadach

Użytkownikom  wieczystym,  którzy  złożyli  wnioski  o  przekształcenie  praw  na
podstawie  ustawy  z  dnia  29  lipca  2005  r.  o  przekształceniu prawa  użytkowania
wieczystego  w  prawo  własności  nieruchomości, zapewniono  możliwość  wyboru
między  kontynuacją  postępowania  na  dotychczasowych  zasadach  bądź
przekształceniem  z  mocy  prawa.  Oświadczenie  o  prowadzeniu  postępowania  na
podstawie dotychczasowych przepisów będzie skuteczne, jeżeli zostanie złożone do
dnia 31 marca 2019 r. przez współużytkowników wieczystych, których suma udziałów
wynosi co najmniej połowę. 

Jeżeli  postępowanie  prowadzone  na  podstawie  ustawy  z  dnia  29  lipca  2005  r.
o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
nie zostanie zakończone do dnia 31 grudnia 2021 r. przekształcenie nastąpi z mocy
prawa z dniem 1 stycznia 2022 r.  na zasadach określonych w nowej  ustawie.  W
takim przypadku wysokość opłaty przekształceniowej będzie równa wysokości opłaty
rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu 1 stycznia
2022 r. Wymaga podkreślenia, że do dnia zakończenia postępowania prowadzonego
na dotychczasowych zasadach, opłatę z tytułu użytkowania wieczystego wnosi się
tak jak do tej pory – w terminie do dnia 31 marca każdego roku.

Jeżeli  oświadczenie o prowadzeniu postępowania na podstawie dotychczasowych
przepisów  nie  zostanie  złożone  w  wyżej  określonym  terminie,  postępowania
administracyjne  wszczęte  na  wniosek  Spółdzielni  Mieszkaniowej  i  właścicieli
odrębnych lokali mieszkalnych zostaną umorzone, a przekształcenie nastąpi z mocy
prawa  z  dniem  1  stycznia  2019  r.  Wówczas  wymagana  będzie  opłata
przekształceniowa, którą należy wnosić według nowych zasad.


