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VIII kadencja 

 

Marszałek Senatu 

BPS.DPS.030.69.2018 

 

 

 

 Pan   

 Marek Kuchciński 

 Marszałek Sejmu 

 Rzeczypospolitej Polskiej 

 

Szanowny Panie Marszałku 

 

zgodnie z art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia  

2 kwietnia 1997 r. mam zaszczyt przekazać Panu Marszałkowi podjętą przez Senat 

na  69. posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2018 r. uchwałę w sprawie wniesienia  

do Sejmu projektu ustawy 

 

 - o zmianie ustawy o gospodarce 

nieruchomościami i ustawy  

o przekształceniu prawa użytkowania 

wieczystego gruntów zabudowanych na 

cele mieszkaniowe w prawo własności 

tych gruntów wraz z projektem tej ustawy. 

 

Jednocześnie pragnę poinformować, że Senat upoważnił senatora  

Adama Gawędę do reprezentowania Senatu w dalszych pracach nad tym 

projektem. 

 

Z poważaniem 

 

(-) Stanisław Karczewski 

 
 



 

 

 

U C H WA Ł A  

S E N A T U  R Z E C Z Y P O S P O L I T E J  P O L S K I E J  

z dnia 20 grudnia 2018 r. 

w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce 

nieruchomościami i ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów 

zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów 

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 

r., Senat wnosi do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy  

o gospodarce nieruchomościami i ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego 

gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. 

Jednocześnie upoważnia senatora Adama Gawędę do reprezentowania Senatu w pracach 

nad projektem. 

 

 

 MARSZAŁEK SENATU 

 

 

 

 

 Stanisław KARCZEWSKI 

 

 

http://parlament2015.pkw.gov.pl/351_Wyniki_Senat/0/0/72


projekt 

U S T AWA  

z dnia  

o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami i ustawy o przekształceniu prawa 

użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo 

własności tych gruntów 

Art. 1. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 121, 650, 1000, 1089, 1496, 1693, 1669, 1716) w art. 77 ust. 2a otrzymuje 

brzmienie: 

„2a. W przypadku gdy zaktualizowana wysokość opłaty rocznej byłaby wyższa od 

dotychczasowej, wzrost wysokości opłaty rocznej nie może przewyższać sumy zwiększeń 

lub zmniejszeń cen lokali mieszkalnych w danym województwie określonych według 

wskaźnika, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie 

art. 5 ust. 2, z czterech kwartałów poprzedzających kwartał, w którym dokonano 

aktualizacji.”. 

Art. 2. W ustawie 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) w art. 9 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„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. Warunki udzielania bonifikat i 

wysokość stawek procentowych obowiązują od 1 stycznia roku kalendarzowego 

następującego po roku, w którym zostały przyjęte i weszły w życie, chyba że 

nowoprzyjmowane warunki udzielania bonifikat i wysokość stawek procentowych są 

korzystniejsze dla osób fizycznych będących właścicielami budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub dla spółdzielni mieszkaniowych.”. 

Art. 3. Przepis art. 77 ust. 2a ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym 

niniejszą ustawą, stosuje się w sprawach dotyczących aktualizacji opłat z tytułu użytkowania 

wieczystego wszczętych od dnia 5 października 2018 r. 
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Art. 4. 1. Przepisy art. 9 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą 

ustawą, stosuje się do uchwały rady albo sejmiku, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i ust. 4 

ustawy zmienianej w art. 2, podjętej od dnia 5 października 2018 r. 

2. Jednostki samorządu terytorialnego dostosują uchwały, o których mowa w ust. 1, do 

przepisów art. 9 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

Art. 5. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.



U Z A S A D N I E N I E  

 

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

zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (zwana dalej także 

„ustawą z dnia 20 lipca 2018 r.”) miała na celu ustawowe przekształcenie z dniem 1 stycznia 

2019 r. prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe we 

własność gruntów na rzecz właścicieli domów jednorodzinnych i samodzielnych lokali 

położonych w budynkach wielorodzinnych wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, 

innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe 

i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych. 

Zgodnie z jej postanowieniami przekształcenie miało być odpłatne. Osoby, które staną się 

z mocy prawa właścicielami gruntów będą zobowiązane do uiszczania należności za nabycie 

prawa własności w formie corocznej opłaty przez 20 lat. Wysokości opłaty rocznej za 

przekształcenie odpowiada wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, obowiązującej 

w dniu przekształcenia. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 przewiduje również możliwość wniesienia 

opłaty jednorazowo. Określa także wysokość bonifikaty jakiej właściwy organ może udzielić 

w przypadku wniesienia jednorazowej opłaty za przekształcenie gruntu stanowiącego własność 

Skarbu Państwa. W przypadku gruntów stanowiących własność jednostek samorządu 

terytorialnego o udzieleniu bonifikaty i jej wysokości zdecyduje właściwa rada albo sejmik. 

Należy podkreślić, iż w związku z mającymi wejść w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. 

regulacjami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego 

gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, niektóre 

samorządy podjęły działania polegające na przyjęciu uchwał bądź zmianie uchwał 

wcześniejszych (np. podjęcie nowej uchwały przez Radę Warszawy) w sprawie bonifikat, 

których efektem jest nadmierne obciążenie mieszkańców uprawnionych z tytułu 

przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność. Przedmiotowe uchwały 

obniżały wysokość udzielanej bonifikaty w przypadku opłaty za dany rok lub wniesienia opłaty 

jednorazowej za przekształcenie gruntu do wysokości skutkujących nierzadko koniecznością 

poniesienia przez osoby uprawnione znacznych bądź niemożliwych do udźwignięcia, przez 

budżety domowe, kosztów przekształcenia.  

Projekt proponuje w związku z powyższym wprowadzenie do ustawy z dnia z 20 lipca 

2018 r. zmian, które zapobiegną wskazanym praktykom samorządów.  
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Zmiana w art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. przesądza, że warunki udzielania 

bonifikat od opłaty za dany rok lub opłaty jednorazowej, za nabycie prawa własności, określone 

w zarządzeniu wojewody lud uchwale rady albo sejmiku zaczną obowiązywać od 1 stycznia 

roku następującego po roku w którym zostały przyjęte i weszły w życie. Chyba że nowe 

warunki udzielania bonifikat i wysokość stawek procentowych będą korzystniejsze od 

dotychczasowych (art. 2). 

W projekcie ustawy wprowadza się przepis przejściowy, zgodnie z którym postanowienia 

ust. 5 w art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego 

gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, w brzmieniu 

proponowanym w projekcie będą stosowane do uchwał rad albo sejmików podjętych od dnia 5 

października 2018 r. Wprowadza się ponadto obowiązek dla jednostek samorządu 

terytorialnego dostosowania dotychczas podjętych uchwał po przepisów art. 9 ust. 5 w 

brzmieniu proponowanym w projekcie (art. 4). 

Projektem wprowadza się także zmianę ust. 2a w art. 77 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o gospodarce nieruchomościami. W myśl proponowanego przepisu dokonywana przez 

właściwy organ aktualizacja wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego 

nieruchomości gruntowej nie może być wyższa niż suma zwiększeń lub zmniejszeń cen lokali 

mieszkalnych w danym województwie, z czterech kwartałów poprzedzających kwartał, w 

którym dokonano aktualizacji, określonych według wskaźników zmian cen dla lokali 

mieszkalnych ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (art. 1).  

W myśl przepisu art. 3 projektu powyższa regulacja będzie miała zastosowanie 

w sprawach dotyczących aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego wszczętych 

od dnia 5 października 2018 r. 

Zmiana ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami zapobiegać ma 

nieuzasadnionym zwiększeniom wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego 

nieruchomości gruntowej. Wprowadzenie maksymalnego poziomu wzrostu opłaty rocznej w 

wyniku aktualizacji zabezpieczy mieszkańców przed zbyt drastycznymi zwiększeniami 

obciążeń z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste. 

Projekt przewiduje, że ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

Taki termin nie stoi w sprzeczności z zasadami demokratycznego państwa prawnego, gdyż 

ustawa nie wprowadza obowiązków dla obywateli. Jednocześnie jak najszybsze wejście w 

życie wprowadzanych uregulowań jest zgodne z interesem publicznym. 
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Projekt ustawy nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.



 

 

Tytuł projektu: 
Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami i ustawy o 

przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych 

na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów  

 

Przedstawiciel wnioskodawcy: 

senator Adam Gawęda   

 

Osoby odpowiedzialne za projekt w Biurze Legislacyjnym: 

Aldona Figura, legislator, tel. 22 694 9534 

Marian Fałek, ekspert ds. OSR, tel. 22 694 9097 

Data sporządzenia: 19 grudnia 2018 r. 

 

 

 

Źródło: inicjatywa ustawodawcza  

 

 

Nr druku: 1063 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele 

mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów wprowadziła zasady i warunki przekształcenia z dniem 1 stycznia 2019 r. 

prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe we własność gruntów na rzecz właścicieli 

domów jednorodzinnych i samodzielnych lokali położonych w budynkach wielorodzinnych wraz z budynkami 

gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i 

racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych. Osoby fizyczne i spółdzielnie mieszkaniowe, które staną się z mocy 

prawa właścicielami gruntów będą zobowiązane do uiszczania corocznej opłaty przez okres 20 lat albo wnieść opłatę 

jednorazowo. Oznacza to, że przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów wiąże się z podjęciem ważnej decyzji 

finansowej i istotne jest, aby mogła być podejmowana przy zachowaniu stabilnych zasad. W przypadku gruntów 

stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego o udzieleniu bonifikaty i jej wysokości będzie decydowała rada 

albo sejmik i istnieje ryzyko, że warunki te mogą ulegać zmianom co może stanowić istotny problem przy dokonywaniu 

wyboru wariantu dla uprawnionych osób fizycznych i spółdzielni mieszkaniowych.      

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt. 

W celu zachowania stabilności zasad i warunków przy podejmowaniu decyzji przez osoby fizyczne i spółdzielnie 

mieszkaniowe z możliwości skorzystania z bonifikaty w przypadku wnoszenia opłaty jednorazowej w związku z 

przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności rekomenduje się projekt: ustawa o zmianie ustawy o 

gospodarce nieruchomościami i ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele 

mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. W projekcie ustawy proponuje się następujące narzędzia interwencji:  

 

 ograniczenie wzrostu wysokości zaktualizowanej wysokości opłaty rocznej, która nie będzie mogła przewyższać sumy 

zwiększeń lub zmniejszeń cen lokali mieszkalnych w danym województwie, z czterech kwartałów poprzedzających 

kwartał, w którym dokonano aktualizacji, określonych według wskaźnika ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego. Przepis będzie miał zastosowanie do spraw dotyczących aktualizacji opłat z tytułu użytkowania 

wieczystego wszczętych od dnia 5 października 2018 r.,   

 

 warunki udzielania bonifikat i wysokość stawek procentowych określonych w uchwale rady albo sejmiku będą 

obowiązywać od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po roku, w którym zostały przyjęte i weszły w życie, 

chyba że nowoprzyjmowane warunki udzielania bonifikat i wysokość stawek procentowych będą korzystniejsze dla 

osób fizycznych będących właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub dla 

spółdzielni mieszkaniowych. Przepisy będą miały zastosowanie do uchwały rad albo sejmików podjętych od dnia 5 

października 2018 r.   

 

Oczekuje się, że przedmiotowa regulacja zapewni stabilizację warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek 

procentowych, ułatwi podejmowanie decyzji finansowych przez uprawnione osoby i spółdzielnie mieszkaniowe.     

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt. 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

osoby fizyczne 

 

(użytkownicy wieczyści 

gruntów stanowiących 

własność samorządów)  

 

co najmniej 

2.400.000 osób 

 

Ministerstwo 

Inwestycji i 

Rozwoju 

 

OSR do 

 ułatwi podjęcie decyzji finansowej czy skorzystać z 

warunków bonifikaty określonej przez jednostkę 

samorządu terytorialnego i wnieść wymaganą opłatę 

jednorazowo w związku z przekształceniem prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności  



 

 

 projektu ustawy 

o 

przekształceniu 

prawa 

użytkowania 

wieczystego 

gruntów 

zabudowanych 

na cele 

mieszkaniowe w 

prawo własności  

 będzie zapobiegać nieuzasadnionym zwiększeniom 

wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania 

wieczystego nieruchomości gruntowej    

spółdzielnie mieszkaniowe 

 

(użytkownicy wieczyści 

gruntów stanowiących 

własność samorządów)   

   ułatwi podjęcie decyzji finansowej czy skorzystać z 

warunków bonifikaty określonej przez jednostkę 

samorządu terytorialnego i wnieść wymaganą opłatę 

jednorazowo w związku z przekształceniem prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności  

 

 będzie zapobiegać nieuzasadnionym zwiększeniom 

wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania 

wieczystego nieruchomości gruntowej    

jednostki samorządu 

terytorialnego 

  rady albo sejmiki będą decydować o warunkach  udzielenia 

bonifikaty i wysokości stawek procentowych przy 

wniesieniu opłaty jednorazowo w związku z 

przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w 

prawo własności   

 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji. 

 

Z uwagi na wniesienie projektu ustawy w trybie tzw. szybkiej ścieżki legislacyjnej, zgodnie z art. 69 ust. 3 Regulaminu 

Senatu, konsultacji nie przeprowadza się. 

 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych. 

(ceny stałe z 2018 r.) 
Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0-10) 

Dochody ogółem 0 0 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

   budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   jst 0 0 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

Wydatki ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   jst 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Saldo ogółem 0 0 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

   budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   jst 0 0 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

Źródła finansowania  
 

 

Dodatkowe informacje, w tym 

wskazanie źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń założeń 

Przedmiotowa ustawa nie będzie wpływała na wydatki sektora finansów publicznych, 

jednakże będzie oddziaływała na dochody sektora finansów publicznych tj. jednostki 

samorządu terytorialnego, które będą uzyskiwane w związku z przekształceniem  prawa 

użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo 

własności tych gruntów. Przedmiotowa regulacja będzie stabilizowała warunki 

udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych uchwalanych przez rady albo 

sejmiki, chyba że nowoprzyjmowane warunki udzielania bonifikat i wysokość stawek 

procentowych będą korzystniejsze dla osób fizycznych będących właścicielami 

budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub dla spółdzielni 

mieszkaniowych.  Z uwagi na fakt, że warunki udzielania bonifikat i wysokość stawek 



 

 

procentowych nie są na obecnym etapie procesu legislacyjnego znane dlatego nie można 

w sposób ilościowy określić skutków finansowych.      

 

 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 

rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe.  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0-10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe 2018  r.) 

duże przedsiębiorstwa 0 0 0 0 0 0 0 

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

0 0 0 0 0 0 0 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe 
0 0 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

spółdzielnie 

mieszkaniowe 
0 0 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa Brak wpływu 

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

Brak wpływu 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe  Brak wpływu 

Niemierzalne  Brak wpływu 

 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu. 

 nie dotyczy 

Brak wpływu. 

9. Wpływ na rynek pracy.  

Brak wpływu. 

10. Wpływ na pozostałe obszary. 

Omówienie wpływu Brak wpływu. 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego. 

Przepisy projektu ustawy będą miały zastosowanie z dniem następującym po dniu ogłoszenia ustawy.   

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

W związku z celem regulacji nie zachodzi konieczność dokonania oceny ex – post efektów projektu ustawy.  

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.).  

Brak 
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BlURO ANAUZ SEJMOWYCH 
KANCHARI! SEJMU 

Warszawa, 7 stycznia 20 19 r. 

Pan Marek Kuchcinski 
Marszalek Sejmu 
Rzeczypospo1itej Po1skiej 

Opinia w sprawie zgodnosci z prawem Unii Europejskiej senackiego 
projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomosciami i ustawy 
o przeksztalceniu prawa uiytkowania wieczystego grunt6w zabudowanych 

na cele mieszkaniowe w prawo wlasnosci tych grunt6w (przedstawiciel 
wnioskodawc6w: senator Adam Gaw~da) 

Na podstawie art. 34 ust. 9 uchwaly Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 
roku - Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski z 2012 r. poz. 32, ze 
zmianami) sporz~dza siy nastypuj~c~ opiniy: 

1. Przedmiot projektu ustawy 
Projekt zmierza do znowe1izowania ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204, ze zmianami) oraz 
ustawy z dnia 4 wrzesnia 2018 r. o przeksztalceniu prawa uzytkowania 
wieczystego grunt6w zabudowanych na ce1e mieszkaniowe w prawo wlasnosci 
tych grunt6w (Dz. U. z 2018 r., poz. 1716 i 2540). 

Proponowane brzmienie art. 77 ust. 2a ustawy o gospodarce 
nieruchomosciami przewiduje, ze w przypadku, gdy zaktua1izowana wysokosc 
oplaty rocznej bylaby wyzsza od dotychczasowej, wzrost wysokosci oplaty 
rocznej z tytulu uZytkowania wieczystego nieruchomosci gruntowej nie moze 
przewyzszac sumy zwiykszen 1ub zmniejszen cen 1oka1i mieszka1nych w danym 
wojew6dztwie okres1onych wedlug wskaznika, oglaszanego przez Prezesa 
Gl6wnego Urzydu Statystycznego. Przepis w proponowanym brzmieniu mialby 
bye stosowany siy w sprawach dotycz~cych aktua1izacji oplat z tytulu 
uzytkowania wieczystego wszczytych od dnia 5 pazdziemika 2018 r. 

W odniesieniu do ustawy o przeksztalceniu prawa uZ:ytkowania 
wieczystego grunt6w zabudowanych na ce1e mieszkaniowe w prawo wlasnosci 
tych grunt6w, projekt przewiduje, ze warunki udzie1ania bonifikat i wysokosc 
stawek procentowych, o kt6rych mowa w art. 9 ust. 5 tej ustawy, obowi~zuj~ od 
1 stycznia roku ka1endarzowego nastypuj~cego po roku, w kt6rym zostaly 
przyjyte i weszly w zycie, chyba ze nowe warunki udzielania bonifikat i 
wysokosc stawek procentowych s~ korzystniejsze d1a os6b fizycznych byd~cych 
wlascicie1ami budynk6w mieszka1nych jednorodzinnych 1ub 1oka1i 
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rnieszkalnych lub dla sp6ldzielni rnieszkaniowych. Przepis w projektowanyrn 
brzrnieniu rna bye stosowany do uchwal rad albo sejrnik6w, podjytych od dnia 5 
pazdziemika 2018 r. 

Ustawa rna wejsc w zycie z dniern nastttpuj(}cyrn po dniu ogloszenia. 

2. Stan prawa Unii Europejskiej w materii obj~tej projektem 
ustawy 
Prawo Unii Europejskiej nie reguluje zagadnien stanowi(}cych przedrniot 

projektu ustawy. 

3. Analiza przepis6w projektu pod k~tem ustalonego stanu prawa 
Unii Europejskiej 
Przedrniot projektu nie jest objyty prawern Unii Europejskiej. 

4. Konkluzja 
Przedrniot senackiego projektu ustawy o zrnianie ustawy o gospodarce 

nieruchornosciarni i ustawy o przeksztalceniu prawa uzytkowania wieczystego 
grunt6w zabudowanych na cele rnieszkaniowe w prawo wlasnosci tych grunt6w 
nie jest objttty prawern Unii Europejskiej. 

Akceptowal: 
Wicedyrektor 
Biura Analiz Sejrnowych 

//.,~~~ ~ 
Przernyslaw Sobolewski 
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BIURO ANALIZ SEJMOWYf.H 

KANCHARil SEJMU 

Warszawa, 7 stycznia 2019 r. 

Pan Marek Kuchcinski 
Marszalek Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej 

Opinia w sprawie stwierdzenia, czy senacki projekt ustawy o zmianie 
ustawy o gospodarce nieruchomosciami i ustawy o przeksztalceniu prawa 
uzytkowania wieczystego gruntow zabudowanych na cele mieszkaniowe w 
prawo wlasnosci tych gruntow (przedstawiciel wnioskodawcow: senator 

Adam Gaw~da) jest projektem ustawy wykonuj~cej prawo Unii 
Europejskiej w rozumieniu art. 95a regulaminu Sejmu 

Projekt zmierza do znowelizowania ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 
gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204, ze zmianami) oraz 
ustawy z dnia 4 wrzesnia 2018 r. 0 przeksztalceniu prawa uzytkowania 
wieczystego grunt6w zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo wlasnosci 
tych grunt6w (Dz. U. z 2018 r., poz. 1716 i 2540). 

Proponowane brzmienie art. 77 ust. 2a ustawy o gospodarce 
nieruchomosciami przewiduje, ze w przypadku, gdy zaktualizowana wysokose 
oplaty rocznej bylaby wyzsza od dotychczasowej, wzrost wysokosci oplaty 
rocznej z tytulu uzytkowania wieczystego nieruchomosci gruntowej nie moze 
przewyzszae sumy zwi~kszen lub zmniejszen cen lokali mieszkalnych w danym 
wojew6dztwie okreslonych wedlug wskaznika, oglaszanego przez Prezesa 
Gl6wnego Urz~du Statystycznego. Przepis w proponowanym brzmieniu mialby 
bye stosowany si~ w sprawach dotycz'!cych aktualizacji oplat z tytulu 
u.zytkowania wieczystego wszcz~tych od dnia 5 pazdziemika 2018 r. 

W odniesieniu do ustawy o przeksztalceniu prawa uzytkowania 
wieczystego grunt6w zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo wlasnosci 
tych grunt6w, projekt przewiduje, ze warunki udzielania bonifikat i wysokose 
stawek procentowych, o kt6rych mowa w art. 9 ust. 5 tej ustawy, obowi'!zuj'! od 
1 stycznia roku kalendarzowego nast~puj'!cego po roku, w kt6rym zostaly 
przyj~te i weszly w zycie, chyba ze nowe warunki udzielania bonifikat i 
wysokose stawek procentowych S'! korzystniejsze dla os6b fizycznych b~d'!cych 
wlascicielami budynk6w mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali 
mieszkalnych lub dla sp6ldzielni mieszkaniowych. Przepis w projektowanym 
brzmieniu rna bye stosowany do uchwal rad albo sejmik6w, podj~tych od dnia 5 
pazdziemika 2018 r. 
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Projekt nie zawiera przepis6w maj(!cych na celu wykonanie prawa Unii 
Europejskiej. Projekt nie jest projektem ustawy wykonuj(!cej prawo Unii 
Europejskiej w rozumieniu art. 95a regulaminu Sejmu. 

Akceptowal: 
Wicedyrektor 
Biura Analiz Sejmowych 

//-~~~~ 
Przemyslaw Sobolewski 
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