
Oświadczenie złożone 

przez senatora Ryszarda Knosalę 

na 52. posiedzeniu Senatu 

w dniu 10 kwietnia 2014 r. 

Oświadczenie skierowane do wiceprezes Rady Ministrów, minister infrastruktury i rozwoju Elżbiety 
Bieńkowskiej 

W art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami określone zostały wa-
runki, na jakich dopuszczalne jest przyznanie osobom fizycznym, na ich wniosek, 50% bonifikaty od opłat 

rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej. Poza koniecznością przeznaczenia lub 
wykorzystywania tej nieruchomości na cele mieszkaniowe przywołany przepis wskazuje również, że bonifi-
kata może zostać przyznana jedynie wówczas, gdy „dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa 

domowego nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzają-
cym rok, za który opłata ma być wnoszona, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w 

Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z 
dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych”. 

Warto zauważyć, że ani ustawa o gospodarce nieruchomościami, ani też ustawa o emeryturach i rentach z 

Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, o której mowa w cytowanym fragmencie art. 74, nie definiują, co kon-
kretnie należy rozumieć pod pojęciem „dochód miesięczny”. W związku z tym powstaje wątpliwość co do 

tego, które przychody lub dochody należy uwzględnić przy obliczaniu takiego dochodu, a nadto, jaki okres 
przyjąć do niniejszego wyliczenia. Opisany stan prawny przekłada się na jednolitą praktykę poszczególnych 

organów uprawnionych do weryfikacji spełnienia warunków przyznania bonifikaty. Samorządy najczęściej 

opierają się na definicjach dochodu miesięcznego zapisanych w innych ustawach (na przykład w ustawie z 
dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych lub w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o 
świadczeniach rodzinnych), stosując je wprost lub z pewnymi modyfikacjami. Niemniej jednak taka prakty-
ka, w szczególności w sytuacji, kiedy brakuje wyraźnego odesłania w ustawie o gospodarce nieruchomo-
ściami, nie wydaje się być uprawniona. 

Należy w tym miejscu podzielić pogląd wyrażony przez Rzecznika Praw Obywatelskich w wystąpieniu z 

dnia 13 stycznia 2014 r., zgodnie z którym zasady przyznawania przedmiotowej bonifikaty powinny jedno-
znacznie wynikać z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Postulowane rozwiązanie będzie uła-
twieniem zarówno dla organów właściwych w sprawie przyznawania przedmiotowej bonifikaty, jak i dla 

potencjalnych wnioskodawców, którzy jeszcze przed złożeniem wniosku będą w stanie samodzielnie ocenić, 
czy spełniają kryterium dochodowe. 

Zwracam się zatem z prośbą o podjęcie prac nad stosowną nowelizacją ustawy o gospodarce nieruchomo-
ściami. 

Z wyrazami szacunku 
Ryszard Knosala 




