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D Kancelaria Radcy Prawnego

Świdnik, dnia 8 czerwca 2018 r

Zbigniew Sarata 

02-792 Warszawa 

ul. Lanciego F. M. 9b

Opinia praw na

W odpowiedzi na Pana zapytanie: - „co należy rozumieć pod pojęciem 

mieszkaniowego zasobu gminy”

-  poniżej przedstawiam uzasadnienie prawne w/w stanu faktycznego.

Podstawę prawną stanowią przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r o ochronie praw 
lokatorów ( Dz.U.2016.1610), zwianej dalej ustawą. Ustawodawca w w art. 2 ust. 1 pkt 

10 ustawy dokonał legalnej definicji pojęcia mieszkaniowego zasobu gminy wskazują, że w 
skład mieszkaniowego zasobu gminy wchodzą lokaie stanowiące własność gminy albo 

gminnych osób prawnych lub spółek handlowych utworzonych z udziałem gminy, z 

wyjątkiem towarzystw budownictwa społecznego, a także lokale pozostające w 

posiadaniu samoistnym tych podmiotów. Tę definicję potwierdza Art. 24. ust. 1.ustawy o 

gospodarce nieruchomościami: do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, 
które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie 

wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy.
L

Zgodnie zaś z brzmieniem art. 7 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów, w lokalach 

wchodzących w skład publicznego zasobu mieszkaniowego właściciel ustala stawki czynszu 

za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali, z uwzględnieniem czynników podwyższających lub 

obniżających ich wartość użytkową” (wyrok WSA we Wrocławiu z 26 maja 2011 r., IV 

SA/Wr 145/11, http://orzeczenia.nsa.gov.plart. 7 ust. 1/). Publiczny zasób mieszkaniowy 

tworzą lokale mieszkalne znajdujące się w mieszkaniowym zasobie gminy (patrz komentarz 

do art. 2 ust. 1 pkt 10), a także lokale mieszkalne będące własnością: powiatu, województwa, 

powiatowych lub wojewódzkich osób prawnych, Skarbu Państwa lub państwowych osób 
prawnych.
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Kancelaria Radcy Prawnego

Cytowane przepisy odnoszą się także do sytuacji, gdy grunt będący własnością 

jednostek samorządu terytorialnego został wydzierżawiony spółdzielni mieszkaniowej albo 

innej osobie prawnej, lub fizycznej. Zgodnie bowiem z Art. 48 kodeksu cywilnego z 

zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, do części składowych gruntu należą w 

szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i 

inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania. Własność budynku jest prawem 

przysługującym właścicielowi gruntu. Wobec tego właścicielem zarówno nieruchomości i 

prawa własności budynku (zgodnie z zasadą wszystko co jest trwale związane z gruntem 

stanowi własność właściciela gruntu) jest gmina. Stąd też budynek posadowiony na gruncie 

dzierżawionym stanowi część gminnego zasobu mieszkaniowego

W przypadku oddania gruntu będącego własnością gminy w użytkowanie wieczyste 

sytuacja jest odmienna. Art. 235 kodeksu cywilnego stanowi o tym, kto jest właścicielem 

budynków i innych urządzeń na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste (§ 1) i jaka jest 

relacja pomiędzy prawem własności budynków i urządzeń a prawem wieczystego 

użytkowania gruntu (§ 2). Są to przepisy iuris cogentis, które nie mogą być zmienione wolą 

stron.

Własność wieczystego użytkownika stanowią budynki i inne urządzenia, które zostały 

wzniesione przez wieczystego użytkownika na gruncie będącym przedmiotem wieczystego 

użytkowania oraz wybudowane przed ustanowieniem tego prawa, jeżeli wieczysty 

użytkownik nabył je zgodnie z właściwymi przepisami przy zawarciu umowy o oddanie 

gruntu w wieczyste użytkowanie. Uzupełnieniem tej zasady jest postanowienie art. 31 u.g.n., 

zgodnie z którym oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu zabudowanego następuje 

równocześnie ze sprzedażą położonych na tym gruncie budynków i innych urządzeń.

W przypadku oddania gruntu w użytkowanie wieczyste ani grunt ani własność 

budynku jako prawo akcesoryjne nie wchodzą w skład gminnego zasobu nieruchomości.
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SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „PRZY METRZE"
AL. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 36/U128

02-797 WARSZAWA 
TEL. 22 648 74 73 

SMPRZYMETRZE.PL
NIP 9510026546 
KRS 0000033334 

REGON 010485521
Warszawa, dnia 18.10.2018 r.

N/..63a£/2018  
(do skrzynek)

Mieszkańcy Nieruchomości 9 i 16

Budynki: Lanciego 11 i 9 - wszystkie

Inform acja ws regulacji stanu prawnego gruntów  
będących w dzierżaw ie 29-cio letniej

Szanowni Państwo,

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przy Metrze" od długiego czasu zmaga się z Miastem 
Stołecznym Warszawa o regulację stanu prawnego Państwa nieruchomości i mając na 
uwadze wejście w życie ustawy z dnia 20.07.2018 r. o "przekształceniu prawa użytkowania 
wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych 
gruntów", zwróciła uwagę Urzędu na skutki, jakie wywoła ona w odniesieniu do sytuacji 
prawnej naszych Mieszkańców z Lanciego 9 i 11 oraz zaproponowała rozwiązanie, które 
pozwoli na uniknięcie sytuacji, w której ustanowienie użytkowania wieczystego będzie w 
ogóle niemożliwe.

W dotychczas prowadzonej z Biurem Mienia Miasta i Skarbu Państwa (dawniej Biuro 
Gospodarki Nieruchomościami) korespondencji, a także podczas spotkania, Spółdzielnia) 
wyrażała wolę uregulowania stanu prawnego gruntów, przy czym mogłoby się to odbyć 
poprzez zawarcie ugody w postępowaniu sądowym toczącym się z m.st. Warszawa (sprawa o 
sygnaturze akt XXIV C 549/15 połączona ze sprawą o sygnaturze akt XXIV C 16/12) oraz 
złożenie przez przedstawicieli Miasta stanowczej deklaracji co do ustanowienia użytkowania 
wieczystego nieruchomości na rzecz Spółdzielni. Takie działanie mogłoby zostać 
zrealizowane także poprzez zawarcie umowy przedwstępnej pod warunkiem wykonania 
przez Spółdzielnię ewentualnej ugody zawartej w postępowaniu toczącym się z 
powództwa m.st. Warszawy lub spisania protokołu z rokowań. Zawarcie takiej umowy lub 
podpisanie protokołu jest tym bardziej możliwe, iż w obrocie nadal pozostaje uchwała nr 287 
Rady Gminy Warszawa - Ursynów z dnia 25.07.2000 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku 
zbycia w  drodze przetargu nieruchomości wydzierżawionej na 29, która to uchwała nie 
uzależnia ustanowienia użytkowania wieczystego od jakichkolwiek warunków.

Szczególną uwagę Spółdzielnia zwraca zaś na przepisy zawarte w nowej ustawie tj. 
art. 15, zgodnie z którym do ustawy o gospodarce nieruchomościami dodano art. 13 ust. 1 b 
w brzmieniu:

"Nie oddaje się w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych na cele budownictwa 
mieszkaniowego, z wyjątkiem realizacji roszczeń o oddanie nieruchomości gruntowej w



użytkowanie wieczyste oraz ustanowienia użytkowania wieczystego w ramach 
gospodarowania nieruchomościami przez Krajowy Zasób Nieruchomości."

oraz art. 25 nowej ustawy w brzmieniu:

"Przepisu art. 13 ust. Ib  punkt 1) ustawy zmienianej w art. 15 nie stosuje się w sprawach:
1) o oddanie nieruchomości gruntowych w użytkowanie wieczyste na podstawie 
dotychczasowych przepisów, w których przed dniem 1 stycznia 2019 r. sporządzono protokół 
z przetargu tub rokowań albo zawarto umowę przedwstępną o oddanie nieruchomości 
gruntowej w użytkowanie wieczyste; "

Niezależnie od zakresu zastosowania powyższych przepisów i ich interpretacji, 
Spółdzielnia nabrała poważnych wątpliwości co do tego, czy w ogóle będzie istniała 
możliwość ustanowienia użytkowania wieczystego w przedmiotowej sprawie. W związku zaś 
z ustanowionym w art. 25 ustawy wyjątkiem, Spółdzielnia wezwała Miasto już ponad 3 
miesiące temu, aby do końca 2018 r. strony podjęły wszelkie dostępne i konieczne 
działania celem zawarcia umowy przedwstępnej o oddanie nieruchomości w użytkowanie 
wieczyste, bo tylko takie rozwiązanie umożliwi kontynuowanie rozmów w  sprawie 
regulacji stanu prawnego gruntów. Niestety brak jakichkolwiek działań ze strony Urzędu 
może spowodować, że po 01.01.2019 r. Mieszkańcy stracą jakiekolwiek szanse na 
rozwiązanie problemu tj. nigdy nie uzyskają już tytułu prawnego do gruntu w postaci 
użytkowania wieczystego. Mając zaś ną uwadze dotychczasowe rozmowy oraz przewlekłość 
postępowania z powództwa m.st. Warszawy o podwyższenie czynszu dzierżawnego, 
proponowane rozwiązanie wydaje się być optymalne i korzystne dla obu stron.

Mimo wysyłanych ponagleń Spółdzielnia nie otrzymała żadnej odpowiedzi. Dopiero 
wobec przedstawionego władzom Dzielnicy Ursynów i kierownictwu Biura Mienia Miasta 
porozumienia warunkującego zgodę na uruchomienie komunikacji zbiorowej przez ulicę 
Migdałową na odcinku należącym do Spółdzielni, w celu uniknięcia odcięcia kilku osiedli od 
linii autobusowych oraz pogłębienia kryzysu komunikacyjnego wywołanego budową tunelu 
w przebiegu POW, udało się uzyskać zainteresowanie urzędu Miasta. Liczne zabiegi zarządu 
Dzielnicy w tym szczególne osobiste interwencje z-cy Burmistrza Ursynowa Antoniego 
Pomianowskiego doprowadziły do ustalenia spotkania ws. rokowań, które odbędzie się 
29.10.2018 roku. Liczymy na poważną i rozsądną postawę urzędników Miasta, którzy dotąd 
nie przejawiali szczególnej woli rozwiązania problemu, wybierając milczącą bierność.

Niezależnym, choć związanym z tym problemem jest sprawa sporu sądowego o 
zapłatę rzekomo zaległego czynszu dzierżawnego za Państwa nieruchomość, który Miasto 
podniosło jednostronnym wypowiedzeniem w 2006 roku ponad pięciokrotnie {!). Po 6 latach 
procesu sąd skierował sprawę do mediacji, która odbyć ma się 5 listopada 2018.

Przedstawiając tę informację deklarujemy przekazanie niebawem dalszych ustaleń.

Do wiadomości:
Antoni Pomianowski
Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursynów 
Al. KEN 61,02-777 Warszawa
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Biuro Prezydenta Warszawy 

00-950 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5 

 

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 

2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późniejszymi zmianami) wnoszę o sporządzenie 

udostępnienie mi następujących informacji: 

1. Zestawienie budynków mieszkalnych (jako zasadnicze przeznaczenie) wzniesionych na 

gruntach dzierżawionych od jednostek samorządu terytorialnego w rozbiciu na 

poszczególne dzielnice i obszary. 

2. Podanie ilości lokali w poszczególnych budynkach. 

3. Podanie powierzchni budynku. 

4. Podanie daty ustanowienia dzierżawy. 

5. Podanie okresu na jaki dzierżawa jest aktualnie zawarta. 

Uzyskane zestawienie zamierzam wykorzystać do zasilenia i weryfikacji bazy danych 

prowadzonej przeze mnie strony internetowej http://wlasnosc.waw.pl. Przykład zestawienia 

budynków dla obszaru 11002 dzielnicy Ursynów sporządzonego na podstawie publikowanej w 

Internecie mapy własności gruntów znajduje się pod adresem: http://wlasnosc.waw.pl/streets/1. 

Informację publiczną proszę sporządzić w formie arkusza kalkulacyjnego, bazy danych w 

formacie Access albo backupu MSSQL i przesłać za potwierdzeniem pocztą elektroniczną na 

mój adres e-mail, lub nagrać na płycie i powiadomić mnie mailowo o możliwości odbioru. 

  

 

 

z poważaniem 

 

______________________ 
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PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
tel. 22 443 10 00, 22 443 10 01, faks 22 443 10 02
sekretariatprezydenta@um.warszawa.pl, www.um.warszawa.pl
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Warszawa,

Pan
Zbigniew Sarata 
ul. Lanciego F m. 9b 
02-792 Warszawa

zbiqniew@sarata.pl

Szanowny Panie,

w nawiązaniu do pisma z dnia 19 października 2018 r. znak GP-IP. 1431.183.2018.ABA 

(21.ABA), działając na art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096; dalej: k.p.a.) w zw. z art. 16 ust. 2 ustawy 

z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. 2018.1330) 

zawiadamiam Pana, że zaistniały przesłanki do odmowy udostępnienia informacji publicznej.

W związku z powyższym informuję, iż jako stronie postępowania przysługuje Panu 

prawo do czynnego udziału w każdym jego stadium, w tym także prawo wglądu w akta 

sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii i odpisów (art. 73 § 1 k.p.a.), wypowiedzenia się 

co do przeprowadzonych dowodów (art. 81 k.p.a.).

Działając na podstawie art. 10 § 1 k.p.a. zawiadamiam, iż może się Pan 

wypowiedzieć co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Z aktami 

sprawy może się Pan zapoznać w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy (adres: ul. Senatorska 

27, pok. 215) w godzinach urzędowania w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia 

niniejszego zawiadomienia.
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 Budynki na gruntach dzierżawionych 

Zbigniew Sarata Warszawa 4 lipca 2018 
02-792 Warszawa  

ul. F. M. Lanciego 9b  

tel. 501 247 295  

zbigniew@sarata.pl  

 

dr Adam Bodnar 

Rzecznik Praw Obywatelskich 

Aleja Solidarności 77  

00 - 090 Warszawa 

 

 

 

 

   

 

Na wczorajszym spotkaniu w Cafe Demokracja stwierdził Pan, że w 

corocznych sprawozdaniach sygnalizuje problem budynków na gruntach 

dzierżawionych i porusza to zagadnienie w rozmowach z Ministerstwem 

Infrastruktury. Dlatego chciałbym się podzielić informacjami, które zgromadziłem w 

ostatnich latach. 

W 2016 roku na podstawie ogólnodostępnej mapy własności gruntów miasta 

stołecznego Warszawy zinwentaryzowałem budynki wzniesione na działkach, 

których właścicielem jest samorząd, a które to grunty nie zostały oddane w 

użytkowanie wieczyste. Moje zestawienie dotyczy dzielnicy Ursynów. Takich 

budynków jest ponad 400. Sumując ilość mieszkań w poszczególnych blokach 

oszacowałem liczbę rodzin, których dotyczy problem na ponad 14 tysięcy.  Efekty 

zamieściłem na założonej przez siebie stronie: http://wlasnosc.waw.pl/districts. 

Niestety, nie udało mi się znaleźć współpracowników, którzy byliby gotowi 

zrobić podobne zestawienie w innych dzielnicach. Natomiast jeden z moich sąsiadów 

na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej otrzymał wykaz areałów 

dzierżawionych w całej Warszawie przez spółdzielnie mieszkaniowe. Tych gruntów 

jest 400 ha. To zabudowany głównie blokami wielorodzinnymi kwadrat o boku 2 

km. Tabelę tę również zamieściłem pod adresem http://wlasnosc.waw.pl/coops.  

Mieszkania w budynkach wzniesionych na gruncie dzierżawionym od miasta 

z mocy prawa są własnością samorządu i tworzą gminny zasób nieruchomości. 

Właścicielem nie jest lokator, który za wybudowanie lokalu zapłacił. Wiąże się to z 

daleko idącymi konsekwencjami. Aspekty prawne dotyczące zagadnienia zebrałem 

na stronie internetowej: http://wlasnosc.waw.pl/home.  

Z moich doświadczeń nie wynika, aby rząd był zainteresowany rozwiązaniem 

problemu i oddaniem własności mieszkań lokatorom, którzy zapłacili za budowę 

lokali. Interpelacje w tej sprawie składali posłowie Zbigniew Gryglas, Mirosław 
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http://wlasnosc.waw.pl/coops
http://wlasnosc.waw.pl/home
zbigniew@sarata.pl
Highlight

zbigniew@sarata.pl
Highlight

zbigniew@sarata.pl
Highlight

zbigniew@sarata.pl
Highlight

zbigniew@sarata.pl
Highlight



 

 
Strona 2 

 

 Budynki na gruntach dzierżawionych 

Suchoń i Grzegorz Furgo. Uzyskane prze nich odpowiedzi trudno określić jako 

satysfakcjonujące. Ministerstwo bagatelizuje skalę problemu. 

Interpelacje oraz odpowiedzi znajdują się na stronach internetowych Sejmu: 

http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=2897E47A 

http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=22228D83 

http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=3B95E640 

http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=506AFD3D 

http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=2AC805B7 

http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=4D37BB86 

 

W 2016 roku Rządowe Centrum Legislacji rozpoczęło prace nad projektem 

ustawy o  przekształceniu współużytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na 

cele mieszkaniowe we współwłasność gruntów. Projekt nie dotyczył gruntów 

dzierżawionych. Posłanka Kornelia Wróblewska w ramach konsultacji publicznych 

zgłosiła projekt modyfikacji, aby ustawa objęła również grunty dzierżawione na 

których wzniesiono budynki mieszkalne. Tekst wniosku pani poseł można pobrać ze 

strony: 

http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12288711/12373392/12373395/dokument246093.pdf.  

Wystąpienie posłanki Nowoczesnej zostało po prostu zignorowane. Wśród 

stanowisk i opinii nie znalazłem żadnego odniesienia do zgłoszonych modyfikacji. 

Tym samym pominięto łamanie prawa wobec ogromnej rzeszy lokatorów. Jeżeli 

przyjmiemy przeciętną wielkość mieszkania jako 60 m2, przeciętną cenę metra na 

rynku wtórnym – 7 tys. zł/m2 i pomnożymy te liczby przez 14 tysięcy mieszkań na 

Ursynowie otrzymamy szacunkową kwotę prawie 6 miliardów złotych. W całej 

Warszawie będzie to przynajmniej kilkakrotnie więcej. A jakiej wartości mieszkań 

pozbawiono lokatorów w skali kraju? 

Minister Patryk Jaki z satysfakcją podaje skalę patologii stwierdzoną przy 

reprywatyzacji warszawskich nieruchomości i szacuje ją na blisko miliard złotych. Już 

na podstawie bardzo zgrubnego szacunku można stwierdzić, że skala problemu z 

nieuregulowanym stanem prawnym gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe 

jest wielokrotnie większa. 

 

 

z poważaniem 

 

Zbigniew Sarata 

 

http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=2897E47A
http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=22228D83
http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=3B95E640
http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=506AFD3D
http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=2AC805B7
http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=4D37BB86
http://legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/12288711/12373392/12373395/dokument246093.pdf
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Ad.4
lnforrnuje, ze byta Gmina Warszawa-Ursyn6w oraz m. st. Warszawa nie
partycypowaly w kosztach budowy infrastruktury zwiazanej z realizacja osiedla
Migdafowa I.

Ad.3
Delegatura Biura Gospodarki Nieruchornosciarni w Dzielnicy Ursyn6w nie posiada
informacji 0 zawartych opr6cz umowy dzierzawy, innych umowach, w tym umowy na
administrowanie budynkami. W tej sprawie do udzielenia odpowiedzi wlasciwa jest
SM .Przy Metrze".

Ad.2
SM .Przy Metrze" jest dzierzawca gruntu (dz. ew. nr 4/1 z obrebu 1-11-05), czyli
posiadaczem zaleznym a nie posiadaczem samoistnym. Warunkiem zastosowania
art. 231 §1 Kc jest posiadanie samoistne.

Ad.1
Wfascicielem dz. ew. nr 4/1 z obrebu 1-11-05 na kt6rej zlokalizowany jest segment
budynku przy ul. Lanciego 9B jest m. st. Warszawa. Budynek jest czescia skladowa
gruntu, wtascicielem gruntu i budynku jest obecnie m. st. Warszawa (art. 48 Kc).
Budynek zostal wybudowany przez SM .Przy Metrze", kt6ra ma roszczenie 0
uregulowanie stanu prawnego nieruchomosci na jej rzecz. Umowa dzierzawy z dnia
2.10.1997r. zawarta ze Spoldzielnia zostanie rozwiazana z chwila zawarcia umowy
notarialnej w sprawie ustanowienia uzytkowania wieczystego gruntu wraz z
przeniesieniem wlasnosci budynku na rzecz SM .Przy Metrze". W6wczas
Spotdzielnia bedzie uzytkownikiern wieczystyrn gruntu oraz wlascicielern budynku
(art. 235 Kc). W tej sprawie toczy sle postepowanie, kt6re prowadzi Wydziaf Obrotu
Nieruchomosciarni Biura Gospodarki Nieruchornosciarni. Obecnie Spoldzielnia
administruje budynkiem i jest zobowiazana zgodnie z urnowa dzierzawy do
ponoszenia wszelkich oplat i swiadczeri publicznych zwiazanych z wydzierzawiona
nieruchornoscia oraz przestrzegania aktualnie obowiazujacych przepis6w a w
szczeqolnosci Prawa budowlanego, przepis6w sanitarnych oraz przepis6w
dotyczacych ewidencji i uzgadniania dokumentacji projektowych sieci uzbrojenia
terenu.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 10.06.2013r. w sprawie udostepnienia
informacji publicznej, zarejestrowany pod numerami CRWIP/1734/13, przekazuje
nastepujace informacje.

Pan
Zbigniew Sarata
ul. Lanciego F. M. 98
02-792 Warszawa

" urzad Miasta Stotecznego Warszawy
Biuro Gospodarki Nieruchomosciarni
Delegatura w Dzielnicy Ursynow
al. Komisji EdukacjiNarodowej 61, 02-777 Warszawa,tel. (022) 545 7422, faks (022) 545 74 25
www.um.warszawa.pl

GK-D-XII.1431.6.2013.LNO Warszawa, dn.".31.O~.2013
(.'.l. ·LNO.1) -)cil-GI<)
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UCHWAŁA NR LXXV/2128/2018  

RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 

z dnia 18 października 2018 r.  

 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty osobom fizycznym będącym 

właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub 

spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości  
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 

2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele 

mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. 2018 poz. 1716) uchwala się, co 

następuje:  

 

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na udzielenie 98% bonifikaty osobom fizycznym będącym 

właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub 

spółdzielniom mieszkaniowym, od opłaty jednorazowej o której mowa w art. 7 ust. 7 i 8 

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

zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.  

2. Wyraża się zgodę na udzielenie 99% bonifikaty osobom fizycznym będącym 

właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych  lub 

spółdzielniom mieszkaniowym, które wniosły opłatę za co najmniej 50-letni okres 

użytkowania wieczystego, od opłaty jednorazowej o której mowa w art. 7 ust. 7 i 8 ustawy z 

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

zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.  

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy.  

 

§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego.  

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.  

 

 

 

 

 

Przewodnicząca  

Rady m.st. Warszawy   

 

 

 Ewa Malinowska-Grupińska 
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