INFORMACJA
DOTYCZĄCA PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO
GRUNTÓW SKARBU PAŃSTWA W PRAWO WŁASNOŚCI
Na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego
gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
(Dz.U.2018.1716 ze zm.)

z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych
na cele mieszkaniowe przekształciło się z mocy prawa w prawo własności tych gruntów
Najważniejsze informacje związane z przekształceniem:
1. Przekształceniu podlegają wyłącznie nieruchomości zabudowane na cele mieszkaniowe.
2. Nie jest wymagany wniosek o potwierdzenie przekształcenia.
3. Zaświadczenie potwierdzające przekształcenie zostanie wydane i doręczone z urzędu
w terminie do 31 grudnia 2019 r. na adres ujawniony w ewidencji gruntów i budynków
oraz zostanie przekazane do Sądu w celu ujawnienia w księgach wieczystych prawa
własności.
4. Zaświadczenie może zostać wydane na wniosek, ale wówczas podlega opłacie
skarbowej w wysokości 50,00 zł, którą należy uiścić na konto: Urząd Miasta w Sanoku
85 8642 0002 2001 0060 4703 0001, z opisem: „opłata skarbowa za wydanie
zaświadczenia o przekształceniu”
Dowód uiszczenia opłaty należy dołączyć do wniosku.
5. Opłaty za przekształcenie będą wnoszone przez okres 20 lat od dnia przekształcenia,
w wysokości równej opłacie z tytułu użytkowania wieczystego, obowiązującej w dniu
przekształcenia. Informacja o wysokości opłaty i sposobie jej zapłaty zostanie podana
w zaświadczeniu.
6. Opłatę za przekształcenie za rok 2019 należy zapłacić do 29 lutego 2020 r.
W latach następnych opłaty należy uiszczać do 31 marca każdego roku. W roku 2020
do zapłacenia będą dwie raty: do 29 lutego - za rok 2019 i do 31 marca - za rok 2020,
jeżeli opłata za rok 2019 nie zostanie uiszczona do 31 grudnia 2019 r.
7. Istnieje możliwość uiszczenia opłaty jednorazowo. Wówczas osobom fizycznym
i spółdzielniom mieszkaniowym przysługuje bonifikata od opłat jednorazowych
za przekształcenie udziałów w gruncie związanych z lokalami mieszkalnymi i gruntów
pod budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi.
Bonifikata wynosi 60% w przypadku dokonania wpłaty jednorazowej w 2019 r.
W każdym następnym roku bonifikatę obniża się o 10 %.
8. Przekształceniem objęte zostały również części nieruchomości zabudowanych budynkami
wielorodzinnymi, w których część lokali będzie wykorzystywana na cele inne niż
mieszkalne. W takim przypadku, przed wydaniem zaświadczenia zostanie przeprowadzone
postępowanie w oparciu o przepis ustawy o pomocy publicznej. W przypadku, gdy nastąpi
przekroczenie limitu pomocy de minimis stosowana będzie dopłata do wartości rynkowej
nieruchomości. Koszty operatu szacunkowego ponosi zobowiązany do dopłaty.
Przedsiębiorca może jednak nie być objęty postępowaniem dot. uzyskania pomocy
de minimis jeżeli w terminie 3 miesięcy od dnia przekształcenia złoży oświadczenie
o zamiarze wnoszenia opłat przez okres wymieniony w art. 7 pkt 6a ustawy
przekształceniowej (dłuższy okres płatności).
9. Dodatkowe informacje na temat przekształcenia można uzyskać w Wydziale Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Sanoku, ul. Kościuszki 36,
pok. nr 24, w godz. 800 - 1500 , tel. 13 46 57 612.

