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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 31 stycznia 2019 r. 

o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o przekształceniu prawa 

użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo 

własności tych gruntów 

 

(druk nr 1084) 

 

 

 

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 

2204 i 2348) 

Art. 72. 

1. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ustala się według stawki procentowej od ceny 

nieruchomości gruntowej określonej zgodnie z art. 67. 

2. Stawka procentowa pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wynosi od 15% do 

25% ceny nieruchomości gruntowej. 

3. Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego jest 

uzależniona od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została 

oddana, i wynosi: 

1)   za nieruchomości gruntowe oddane na cele obronności i bezpieczeństwa państwa, w 

tym ochrony przeciwpożarowej - 0,3% ceny; 

2)   za nieruchomości gruntowe pod budowę obiektów sakralnych wraz z budynkami 

towarzyszącymi, plebanii w parafiach diecezjalnych i zakonnych, archiwów i muzeów 

diecezjalnych, seminariów duchownych, domów zakonnych oraz siedzib naczelnych 

władz kościołów i związków wyznaniowych - 0,3% ceny; 

3)   za nieruchomości gruntowe na działalność charytatywną oraz na niezarobkową 

działalność: opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, wychowawczą, naukową 

lub badawczo-rozwojową - 0,3% ceny; 

3a)  za nieruchomości gruntowe oddane na cele rolne - 1% ceny; 

<3b) za nieruchomości gruntowe, na których położone są garaże lub stanowiska 

postojowe niewykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej albo 

nieruchomości przeznaczone na te cele – 1% ceny;> 



- 2 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

4)   za nieruchomości gruntowe oddane na cele mieszkaniowe, na realizację urządzeń 

infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz działalność sportową - 1% 

ceny; 

4a)  za nieruchomości gruntowe na działalność turystyczną - 2% ceny; 

5)   za pozostałe nieruchomości gruntowe - 3% ceny. 

 

 

USTAWA z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów 

zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. poz. 1716 i 

2540) 

Art. 9. 

1. Właściwy organ może udzielić osobom fizycznym będącym właścicielami budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom 

mieszkaniowym bonifikaty od opłaty za dany rok w odniesieniu do gruntów stanowiących 

własność: 

1)   Skarbu Państwa - na podstawie zarządzenia wojewody; 

2)   jednostki samorządu terytorialnego - na podstawie uchwały właściwej rady albo 

sejmiku. 

2. W przypadku gruntów, w stosunku do których prawo własności Skarbu Państwa wykonuje 

Agencja Mienia Wojskowego, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa lub Zarząd 

Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, wydanie 

zarządzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, następuje w porozumieniu odpowiednio z 

Prezesem Agencji Mienia Wojskowego, Dyrektorem Generalnym Krajowego Ośrodka 

Wsparcia Rolnictwa lub dyrektorem Zarządu Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

3. W przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu stanowiącego 

własność Skarbu Państwa, osobom fizycznym będącym właścicielami budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom 

mieszkaniowym przysługuje bonifikata od tej opłaty w wysokości: 

1)   60% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym 

nastąpiło przekształcenie; 

2)   50% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po 

przekształceniu; 
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3)   40% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po 

przekształceniu; 

4)   30% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po 

przekształceniu; 

5)   20% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po 

przekształceniu; 

6)   10% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po 

przekształceniu. 

<3a. Jeżeli na obszarze danej gminy obowiązuje uchwała rady gminy podjęta na 

podstawie ust. 4, określająca stawki procentowe bonifikaty od opłaty jednorazowej 

wyższe niż określone w ust. 3, wojewoda niezwłocznie, w drodze zarządzenia, 

podwyższa stawki procentowe bonifikaty, o których mowa w ust. 3, uwzględniając 

warunki udzielania bonifikat i wysokość stawek procentowych wynikające z tej 

uchwały. 

3b. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i ust. 3, bonifikaty obejmują również 

opłaty i opłaty jednorazowe wnoszone za stanowiska postojowe i garaże, o których 

mowa w art. 1 ust. 2 pkt 3.> 

4. W przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu stanowiącego 

własność jednostki samorządu terytorialnego, właściwy organ może udzielić osobom 

fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali 

mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty od tej opłaty na podstawie 

uchwały właściwej rady albo sejmiku. 

<4a. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 4, bonifikaty mogą 

obejmować również opłaty i opłaty jednorazowe wnoszone za stanowiska postojowe i 

garaże, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 3.> 

5. W zarządzeniu wojewody, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, oraz uchwale rady albo sejmiku, 

o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 4, określa się w szczególności warunki udzielania 

bonifikat i wysokość stawek procentowych. 

[6. Osoba, której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, korzysta z 

bonifikaty w formie ulgi w opłatach z tytułu udziału w kosztach eksploatacji budynków. 

Wysokość ulgi odpowiada wysokości bonifikaty od opłaty, udzielonej spółdzielni 

mieszkaniowej, proporcjonalnie do powierzchni lokali mieszkalnych zajmowanych przez 

osoby uprawnione do bonifikaty.] 
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<6. Spółdzielnia mieszkaniowa uwzględnia wysokość opłaty i opłaty jednorazowej oraz 

wartość udzielonej bonifikaty, o której mowa w ust. 1, 3, 3a i 4, przy ustalaniu 

wysokości kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości, 

obciążających osoby, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali.> 

 


