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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. 

o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami 

 

(druk nr 939) 

 

U S T A W A    z dnia 21 sierpnia 1997 r. o GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI (Dz. 

U. z 2014 r. poz. 518, z późn. zm.) w art. 68: 

 

Art. 68. 

1. Właściwy organ może udzielić bonifikaty od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3, na 

podstawie odpowiednio zarządzenia wojewody albo uchwały rady lub sejmiku, jeżeli 

nieruchomość jest sprzedawana: 

1)   na cele mieszkaniowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej oraz innych 

celów publicznych; 

2)   osobom fizycznym i osobom prawnym, które prowadzą działalność charytatywną, 

opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, 

wychowawczą, sportową lub turystyczną, na cele niezwiązane z działalnością 

zarobkową, a także organizacjom pożytku publicznego na cel prowadzonej 

działalności pożytku publicznego; 

3)   stowarzyszeniom ogrodowym w rozumieniu ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o 

rodzinnych ogrodach działkowych z przeznaczeniem na rodzinne ogrody działkowe; 

4)   poprzedniemu właścicielowi lub jego spadkobiercy, jeżeli nieruchomość została od 

niego przejęta przed dniem 5 grudnia 1990 r.; 

5)   na rzecz Skarbu Państwa albo na rzecz jednostki samorządu terytorialnego; 

6)   kościołom i związkom wyznaniowym, mającym uregulowane stosunki z państwem, 

na cele działalności sakralnej; 

7)   jako lokal mieszkalny; 

8)   w wyniku uwzględnienia roszczeń, o których mowa w art. 209a ust. 1 i ust. 2; 

9)   spółdzielniom mieszkaniowym w związku z ustanowieniem odrębnej własności lokali 

lub z przeniesieniem własności lokali lub domów jednorodzinnych; 

10)  osobie, o której mowa w art. 37 ust. 2 pkt 6, z zastrzeżeniem, że nieruchomość 

przyległa jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe; 
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11)  podmiotom, o których mowa w art. 61 ust. 1. 

1a. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, bonifikata obejmuje cenę lokalu, w tym 

cenę udziału w prawie własności gruntu lub, w przypadku gdy udział obejmuje prawo 

użytkowania wieczystego, pierwszą opłatę z tego tytułu. Bonifikata udzielana od ceny 

lokalu obejmuje wszystkie jej składniki w jednakowej wysokości. 

1b. W zarządzeniu wojewody albo uchwale rady lub sejmiku, o których mowa w ust. 1, 

określa się w szczególności warunki udzielania bonifikat i wysokość stawek 

procentowych. <Zarządzenie wojewody albo uchwała rady lub sejmiku stanowi akt 

prawa miejscowego lub może dotyczyć indywidualnych nieruchomości.> 

2. Jeżeli nabywca nieruchomości zbył nieruchomość lub wykorzystał ją na inne cele niż cele 

uzasadniające udzielenie bonifikaty, przed upływem 10 lat, a w przypadku nieruchomości 

stanowiącej lokal mieszkalny przed upływem 5 lat, licząc od dnia nabycia, jest 

zobowiązany do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji. Zwrot 

następuje na żądanie właściwego organu. 

2a. Przepisu ust. 2 nie stosuje się w przypadku: 

1)   zbycia na rzecz osoby bliskiej, z zastrzeżeniem ust. 2b; 

2)   zbycia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego; 

3)   zbycia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego i Skarbem Państwa; 

[4)   zamiany lokalu mieszkalnego na inny lokal mieszkalny albo nieruchomość 

przeznaczoną lub wykorzystywaną na cele mieszkaniowe; 

5)   sprzedaży lokalu mieszkalnego, jeśli środki uzyskane z jego sprzedaży przeznaczone 

zostaną w ciągu 12 miesięcy na nabycie innego lokalu mieszkalnego albo 

nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystanej na cele mieszkaniowe.] 

<4) zamiany lokalu mieszkalnego na: 

a) inny lokal mieszkalny będący przedmiotem prawa własności lub 

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, albo 

b) nieruchomość przeznaczoną lub wykorzystywaną na cele mieszkaniowe 

będącą przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego; 

5) sprzedaży lokalu mieszkalnego, jeśli środki uzyskane z jego sprzedaży 

wykorzystane zostały w ciągu 12 miesięcy na nabycie: 

a) innego lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem prawa własności lub 

przedmiotem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, 

albo  
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b) nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe 

będącej przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego.> 

2b. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do osoby bliskiej, która zbyła lub wykorzystała 

nieruchomość na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty, przed upływem 

10 lat, a w przypadku nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny przed upływem 5 lat, 

licząc od dnia pierwotnego nabycia. 

2c. Właściwy organ może odstąpić od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty, w innych 

przypadkach niż określone w ust. 2a, za zgodą odpowiednio wojewody, rady lub sejmiku. 

<2d. Jeżeli w przypadkach, o których mowa w ust. 2a pkt 4 lub 5, na nabycie albo 

zamianę nieruchomości albo lokalu mieszkalnego nie zostały wykorzystane wszystkie 

uzyskane środki, obowiązek zwrotu, o którym mowa w ust. 2, dotyczy kwoty 

odpowiadającej części bonifikaty niewykorzystanej na nabycie lub zamianę, po jej 

waloryzacji.> 

3. Ustaloną, zgodnie z art. 67, cenę nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru 

zabytków obniża się o 50%. Właściwy organ może, za zgodą odpowiednio wojewody 

albo rady lub sejmiku, podwyższyć lub obniżyć tę bonifikatę. 

3a. Zgoda, o której mowa w ust. 2c i 3, może dotyczyć więcej niż jednej nieruchomości. 

4. W razie zbiegu praw do bonifikat z tytułów, o których mowa w ust. 1 oraz ust. 3, stosuje 

się jedną bonifikatę korzystniejszą dla nabywcy. 

 

 

 

 

 


