
PROJEKT UCHWAŁY…………. 

RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 

z dnia … ………… 201.. r. 

 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty osobom fizycznym będącym 

posiadaczami domów jednorodzinnych, lokali lub garaży w budynkach wielorodzinnych za 

nabycie własności, lub współwłasności 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. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 1997 poz. 741) w związku z art. 231 § 1 ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 kodeks cywilny (Dz. U. 1964 poz. 93) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwała dotyczy sprzedaży gruntów dzierżawionych od miasta stołecznego Warszawy 

lub jego poprzedników prawnych zabudowanych domami mieszkalnymi na podstawie zezwolenia 

na budowę. 

§ 2. Wyraża się zgodę na udzielenie ….% bonifikaty od wartości gruntu, ustalonej zgodnie z 

treścią art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. 

§ 3. Bonifikata o której mowa w § 2 jest powiększana o kolejny 1% za każdy rozpoczęty rok 
dzierżawy, lub kolejnych umów dzierżawy. Bonifikata łącznie nie może przekroczyć 95%. 

§ 4. Równoczesna sprzedaż wraz z gruntem każdego domu jednorodzinnego, lokalu lub 
garażu w budynku wielorodzinnym następuje za kwotę 1 zł. 

§ 5. Sprzedaż następuje na rzecz i na wniosek posiadaczy, którymi w rozumieniu uchwały są 

osoby fizyczne, które wykażą, iż zawarły umowę o budowę, albo pokryły koszty wybudowania 

domów jednorodzinnych, lokali lub garaży w budynkach wielorodzinnych lub następców prawnych 

tych osób. 

§ 6. Właściciele lokali lub garaży w budynkach wielorodzinnych stają się 

współwłaścicielami części ułamkowej gruntu proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali i 

garaży w stosunku do sumy tych powierzchni w budynku wielorodzinnym. 

§ 7. Uchwała nie wpływa na zobowiązania wynikające z umów zawartych pomiędzy 
posiadaczami o których mowa w § 5, dotychczasowym dzierżawcą gruntu oraz jednostkami 
samorządu terytorialnego i stosowanie uchwały nie jest uwarunkowane wypełnieniem zobowiązań 
wzajemnych pomiędzy tymi podmiotami.  

§ 8. O ile dotychczasowe umowy dzierżawy nie zostaną wcześniej rozwiązane - posiadacze 
o których mowa w § 5 z dniem podpisania aktu notarialnego stają się stroną wydzierżawiającą grunt 
w proporcji analogicznej do określonej w § 6. Nie wpływa to na pozostałe postanowienia umów 
dzierżawy. 

§ 9. Zapłata za nabycie własności nieruchomości może zostać rozłożona maksymalnie na 10 
rocznych rat przy zastosowaniu oprocentowania wynikającego z art. 481 § 2 kodeksu cywilnego. W 
takim przypadku następuje odpowiedni wpis w księdze wieczystej. Wcześniejsza spłata bez 
dodatkowych opłat może nastąpić w dowolnym momencie. 

§ 10. Skorzystanie przez posiadaczy o których mowa w § 5 z bonifikaty wymaga zrzeczenia 
się roszczeń odszkodowawczych wobec miasta stołecznego Warszawa. 

§ 11. Koszty transakcji pokrywane są w całości przez miasto stołeczne Warszawa. Dotyczy 
to między innymi obsługi geodezyjnej, opłat notarialnych i wpisów w księgach wieczystych. 

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

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

Mazowieckiego. 

2. Burmistrzowie dzielnic miasta stołecznego Warszawy zobowiązani są do 

powiadomienia o jej treści posiadaczy o których mowa w § 5 w terminie 3 miesięcy. 

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem .. …….. 201.. r. 
  



UZASADNIENIE 

Przez lata wydawano zezwolenia na budowę domów mieszkalnych na gruncie dzierżawionym 

od jednostek samorządu terytorialnego. Osoby finansujące budowę lokali przeważnie nie zdawały 

sobie sprawy z konsekwencji tego typu praktyk. Najważniejszym efektem wznoszenia domów na 

gruntach dzierżawionych jest własność budynków. Należą one do miasta stołecznego Warszawy, co 

wynika z art. 48 i art. 235 § 1 kodeksu cywilnego.  

Na podstawie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami 

oraz art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym 

zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego - budynki takie wchodzą w skład gminnego zasobu 

nieruchomości. Miasto stołeczne Warszawa jako właściciel nie dopełniło jednak obowiązków 

wynikających z art. 185 i art. 186 ustawy o gospodarce nieruchomościami ani z art. 7 ustawy o 

ochronie praw lokatorów. 

W oczywisty sposób zostały naruszone postanowienia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, 

a w szczególności jej art. 7, art. 21 ust.1 i ust.2, art. 32 ust 1 i ust. 2, art. 46, art. 64 ust. 2, art. 71 

ust.1, art. 75 ust.1 oraz art. 76. Na podstawie art. 91 ust. 1 Konstytucji RP naruszone zostały 

również postanowienia art. 1 Protokołu Dodatkowego do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i 

Podstawowych Wolności z 20 marca 1952 roku. Lokatorzy, którzy sfinansowali budowę lokali 

zostali pozbawieni własności baz żadnego odszkodowania. Tym samym została podważona zasada 

zaufania obywatela do państwa poprzez lekceważenie art. 2 Konstytucji. 

Beneficjentami uchwały będą w większości członkowie spółdzielni mieszkaniowych, które za 

wiedzą samorządu łamały własne statuty nie uzyskawszy własności gruntu, lub użytkowania 

wieczystego. Spółdzielnie dzierżawią grunty budowlane o łącznej powierzchni 400 ha. Kwestia 

własności budynków była lekceważona do roku 2013. Wtedy to uchwała III CZP 104/12 siedmiu 

sędziów Sądu Najwyższego położyła kres praktykom pozorowania własności. 

Lokatorów budynków na gruntach dzierżawionych dotykają poniższe konsekwencje: 

1. nie mają ani odrębnej własności, ani skutecznie ustanowionego przydziału lokalu, 

2. nie mogą założyć księgi wieczystej ani uzyskać kredytu hipotecznego na własne cele, 

3. nie mogą wydzielić się ze spółdzielni i założyć wspólnoty, 

4. nie mają pewności, co stanie się po wygaśnięciu umowy dzierżawy gruntu – nastąpi jej 

przedłużenie, zostaną zobowiązani do przywrócenia terenu do stanu pierwotnego, czy też będą 

nadal mieszkać w zajmowanych lokalach ale jako najemcy kwaterunkowi. 

5. znacznie zmniejsza się wartość nieruchomości opatrzonej wadą prawną i szansa na sprzedaż 

takiej nieruchomości, a ewentualny nabywca także nie dostanie kredytu hipotecznego, 

Projekt uchwały jest spójny z ustawą z 20 lipca 2018 o przekształceniu prawa użytkowania 

wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów i 

zmierza do zrównania praw osób dysponujących uprzednio użytkowaniem wieczystym, a osób 

pozbawionych własności bez stosownego odszkodowania. Maksymalna bonifikata zaś nie 

przekroczy bonifikaty wynikającej z analogicznej uchwały L/1217/2017 Rady Warszawy. 

Problem może dotyczyć dziesiątek tysięcy rodzin w Warszawie, które przez dekady 

mieszkały we wzniesionych za swoje własne pieniądze budynkach komunalnych. Ponieważ 

większa ich część może nie zdawać sobie sprawy z konsekwencji prawnych utrzymywania 

obecnego stanu prawnego - konieczne jest zawiadomienie wszystkich potencjalnie 

zainteresowanych o treści uchwały. Często też pomimo świadomości problemu mimo usilnych 

zabiegów przez dziesięciolecia osoby te nie mogły odzyskać własności. 

Pokrycie przez miasto stołeczne Warszawa kosztów transakcji oraz bonifikaty za każdy rok 

trwania dzierżawy są formą zadośćuczynienia za lata zaniedbań. Rozłożenie należności na raty 

umożliwia zakup osobom gorzej sytuowanym, które z przyczyn oczywistych nie mogą uzyskać 

kredytu hipotecznego. Uchwała zabezpiecza też interesy samorządu uniemożliwiając dochodzenia 

odszkodowań. Z powyższych powodów uchwała powinna zostać podjęta niezwłocznie. 


