Nowe zasady obowiązujące od 1 stycznia 2019r.
dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele
mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
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o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe
w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2018r., poz. 1716).
Zgodnie z zapisami w/w ustawy z dniem 01 stycznia 2019r. prawo użytkowania wieczystego
gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów,
zatem przekształcenie następuje z mocy samego prawa.
Przez grunty zabudowane na cele mieszkaniowe należy rozumieć nieruchomości zabudowane
wyłącznie budynkami:
1) mieszkalnymi jednorodzinnymi lub
2) mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale
mieszkalne, lub
3) o których mowa w puncie 1 i 2, wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innym obiektami
budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne
korzystanie z budynków mieszkalnych.
Zaświadczenie potwierdzające przekształcenie
Podstawę ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej oraz ewidencji gruntów
i budynków stanowi zaświadczenie potwierdzające przekształcenie. Burmistrz Miasta wydaje
zaświadczenie z urzędu nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia tj. do
dnia 31 grudnia 2019r. Zaświadczenie może być wydane również na wniosek właściciela
w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku. Za wydanie zaświadczenia na wniosek pobiera
się opłatę skarbową w wysokości 50,00 zł.
Opłaty za przekształcenie
Z tytułu przekształcenia nowy właściciel gruntu ponosi na rzecz Gminy Miasta Braniewa
opłatę. Wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego,
która obowiązywałaby w dniu przekształcenia tj. w dniu 01 stycznia 2019r. Z tym dniem ustaje
obowiązek wnoszenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego. Opłata jest wnoszona
przez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia. Opłatę należną za rok 2019 wnosi się w
terminie do dnia 29 lutego 2020 r. W przypadku gdy w dniu przekształcenia obowiązywałaby
oplata roczna z tytułu użytkowania wieczystego ustalona za pierwszy lub drugi rok od aktualizacji,

zgodnie z art. 77 ust.2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(Dz.U. z 2018 r., poz. 2204) wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu
użytkowania wieczystego w trzecim roku od aktualizacji . Pozostałe opłaty wnosi się w terminie do
dnia 31 marca każdego roku. Na wniosek złożony nie później niż 14 dni przed dniem upływu
terminu płatności właściwy organ może rozłożyć opłatę na raty lub ustalić inny termin jej
wniesienia, nieprzekraczający danego roku kalendarzowego.
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w odniesieniu do której istnieje roszczenie o opłatę, przez okres pozostały do wnoszenia tej opłaty,
począwszy od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym nastąpiło nabycie
nieruchomości. Nabywca nieruchomości może wystąpić do właściwego organu o wydanie
zaświadczenia potwierdzającego wysokość i okres pozostały do wnoszenia opłaty.
Możliwość wniesienia opłaty jednorazowo.
Właściciel gruntu w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty może zgłosić
właściwemu organowi na piśmie zamiar jednorazowego jej wniesienia w kwocie pozostającej do
spłaty (opłata jednorazowa). Wysokość opłaty jednorazowej odpowiada iloczynowi wysokości
opłaty obowiązującej w roku, w którym zgłoszono zamiar wniesienia opłaty jednorazowej, oraz
liczby lat pozostałych do upływu okresu. Informację o obowiązku wnoszenia rocznej opłaty
przekształceniowej, jej wysokości i okresie wnoszenia tej opłaty, a także możliwości wniesienia
opłaty jednorazowo zawiera się w zaświadczeniu.
Każdorazową zmianę adresu zamieszkania należy zgłaszać w Starostwie Powiatowym
w Braniewie. Wydział Geodezji, Kartografii i Nieruchomości .
Informacji udziela Wydział Mienia Komunalnego i Architektury pokój nr 26 Urzędu Miasta
w Braniewie, numer telefonu 55-644-29-75.

