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:WTŚf^#c_WijeZeXh[ZeƁoY_W
@Te^T:WTŚf^T\Cb`bemT]Xfg
TUfb_hga\XgbcbjT `j\
We>emlfmgbYFgTV[heTfbV]b_bZ
mHa\jXeflgXgh:WTŚf^\XZb!
6mlZWTŚfmVmTa\XfĻmTWb
jb_Xa\mXfjb]XZb`\TfgT2
5TeWmbMUTWTşaTWgbƁfT
`bŬV\ŀ`\Xfm^TşVj:WTş
f^T^geXcebjTWm\_\Ŭ`ljCb
`bef^\`6Xageh`5TWTş
aTW>h_gheŀH:jla\^TƁXmT
Wbjb_balV[]XfgWm\Xj\ōV\h
fcbŬeWWm\Xf\ōV\hZWTş
fmVmTa!4glV[^geml\WXaglY\
^h]ŀf\ōm`\TfgX`]Xfg]XfmVmX
j\ōVX]!BVmlj\ŬV\XeƁa\ŀf\ō
jcbZ_ŀWTV[°

Cb_\glVmalV[2
A\X^\XWlgXƁT_XeTVmX]
cbWjmZ_ōWX`^_Tfbjl`
\jmT^eXf\Xfgl_hƁlV\TceXYX
eXaV]\fcōWmTa\TVmTfhjb_aX
Zb!

>_Tfbjl`24eV[T\VmalgXe
`\a!
6bWbbWVmhjTa\Tj\ōm\
m`\TfgX`cbZ_ŀWlcb_\glVmaX
a\XeƁa\Vh]ŀZWTşfmVmTamUlg
jleTƀa\XmTgbcbmlV]Tfcb
XVmaT bjfmX`!<aTVmX]`l
Ŭ_ŀ\Wm\TT]ŀbfbUl^geXaTm
jT_\Ŭ`lÇjlVbYTal`\fgbVm
a\bjVT`\ºVmlÇTaT_bZbjl`\
Wm\TTVmT`\ºT\aTVmX]ÇTfc\
eh]ŀVlcebYXf]baT_\ŬV\ºVml
REKLAMA

MZehUfmTcbWm\X_\_\ŧV\X
ZWTŚfmVmTaaTWj\XZehcl-
^_TfňŧeXWa\Ļ\jlżfmĻbeTm
^_Tfň_hWbjĻ!Eża\VXjla\
^T]ĻgXżmj\X^h!
@bWm\_hWm\XVmōfgbceml
j\ŀmTa\fŀWb`lŬ_Xa\Tj^TgX
Zbe\TV[\aWlj\WhT_\fglVmalV[
bfbU\fgXZbebmjb]h!5ōWŀj\ōV
UTeWm\X]f^baVXagebjTa\
aTjTfal`Ç]Tº_hUaTfjb]X]
ebWm\a\X!@bZŀ`\XŃf^baabŬŃ
WbjlVbYljTa\Tf\ōjceljTg
abŬŃ!>Te\XeTebWm\aTfcTVT
a\X^eXWlgh°4_XgbaTgheT_aX!
MhcljX`_Tg`bƁXaTgb`\Tfg
cb]Tj\Ńf\ōj\V[ZbjTV[`l
Ŭ_Xa\Xjfc_abgbjXj\ō^fmX
mT\agXeXfbjTa\XT^gljabŬV\ŀ
fcbXVmaŀ!GemXUTgXƁcbW^eX
Ŭ_\ŃƁXgXacbWm\T`bWm\ fgT
emla\X]Xfgfmgljal!6mōŬŃ_h
Wm\`bWlV[gT^\aTW`\Xeal
\aWlj\WhT_\m`mTVmlaT`ō
VmlŃ!7_Ta\V[a\X_\Vmŀf\ōT_Ub
cemXfgT]ŀf\ō_\VmlŃcemXWX
jfmlfg^\`cbgemXUl^ba
fh`cVl]aX!@bWm\`\XfmVmT
a\XceXYXeh]ŀgXƁa\XVb\aaleb
WmT]T^gljabŬV\a\Ɓ\V[ebWm\
VX!@bƁXgbUlŃaTceml^TW
hWm\TjjTefmgTgTV[fcbg^T
a\TV[mThgbeT`\^f\ŀƁX^Vml
`\X]f^\V[fcTVXeTV[!Cemljb
T`ghceml^TWa\XWTjaXZb
JXZX9Xfg\jT_hj6Xageh`
FgbVma\T:WTşf^TVml
5T^T_\j gTeZj`bWl
W\mT]ah\`bWX]fmgh^\!BUTgX
jlWTemXa\TV\Xfmŀf\ōUTeWmb
WhƁŀcbch_TeabŬV\ŀTW_Ta\X
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HepcemW

=hżmfT`b_bghGe]`\TfgbjlWT]Xf\ňa\XfT`bj\V\XTgeT^Vl]aXTcbgX`]Xfggl_^b_Xc\X]!Jlf\TWTf\ňaTabjbVmXfal`_bga\f^h
YhghelfglVmaT^b_X]^Tj\Xm\XaTfWb`\TfgTTgT`mTUlg^\^Tj\Tea\XeXfgTheTV]X`hmXT
^gelV[ZWTşfmVmTafŀjeōVm
bUbj\ŀm^bjl``\X]fVX`
bWj\XWm\a!

6bcbj\XcTabÂjlVbYTalV[
fgbVma\bjVTV[µ2
008652666

GbgT^mjTaT^_TfT_hWbjT!
:ehcTgTfgTabj\b^bbWjh
Wm\XfghWjV[cebVXag`\Xfm
^TşVj]Xfgj\ōVfcbeT!Gjb
emŀ]ŀbfbUleTVmX]a\XmT`bƁ
aX^\XWlŬebUbga\VlWm\ŬX`X
elV\\eXaV\ŬV\^gelV[ŀVml
ebmVmTebjTa\XcemX`\TaT`\
mTV[bWmŀVl`\j^eT]h!6mōfgb
W_TgXZbƁXjCE?\V[flghTV]T
ƁlV\bjTUlT_XcfmT!GT`gXa
b^eXfjfcb`\aT]ŀj\ōVmfXa
gl`XagX`\`bZŀUlŃfYehfgeb
jTa\UbVmh]ŀf\ōbWfha\ōV\
aTUbVmalgbe!Jb_alVmTffcō
WmŀaT]V[ōga\X]bZ_ŀWT]ŀVgX_X
j\m]ōVmlbWcbVmljT]ŀV
aTWm\TVX!

4ÂTaT_bZbj\Wm\TTVmXµ
]T^\V[aTmljTV\XV[bľfT`
ceml`\bga\^ÂTaT_bZbjlµ
Uem`\Wm\ŧa\X`T_]T^bUX_
ZT!
MgŀbUX_ZŀgbUl`a\XcemX
fTWmTÇ4aT_bZbj\ºW_TgXZb
ƁXa\XfŀcemlmjlVmT]Xa\
WbhƁljTa\TVlYebjlV[aTemō
Wm\!Mjl^_Xfŀgb_hWm\X]hƁa\X
`bWm\T_XUTeWmbT^glja\!
J\X_hma\V[gb_b^T_a\cTge\bV\
\fcbXVma\Vlmj\ŀmTa\m`\T
fgX`\fjb]ŀWm\X_a\Vŀ!6[VX\`
f\ōWm\TTŃ!5\beŀhWm\Tjjl
UbeTV[fT`bemŀWbjlV[aT_X
ƁŀWbcbmTemŀWbjlV[beZTa\
mTV]\Zbfh]ŀaTWUhWƁXgX`
bUljTgX_f^\`\agXeXfh]ŀf\ō
[\fgbe\ŀ:WTşf^T!FŀmTWbjb
_Xa\mcemX`\Ta]T^\XWb^baT

lf\ōjaTfml`^eT]h!GbgT^ƁX
WhƁTZehcT-fgTabj\WjT
Wm\XŬV\TgemlcebVXagUTWT
alV[!4_XaT]V\X^TjfmXƁX
jgX]Zehc\X]XfgcemXjTZT^b
U\Xg!6ml_\a\Xgl_XTaT_bZbjl
Wm\TTVmVbeTVmX]TaT_bZbjT
Wm\TTVm^TJWbWTg^hVbgX
eTm]hƁVbeTmemTWfmXVmlgX_
a\Vm^TZTmXg\^f\ŀƁX^!ATgb
`\Tfg`ōƁVmlƀa\fj]jb_al
VmTffcōWmT]ŀeTVmX]aTWm\TVX
aTbj\Xa\helUT_Ubf\XWmŀ
jZTeTƁh\ZemXU\ŀjThV\X!

MWm\j\b`a\XgbżXZWTŚ
fmVmTa\XemTW^bbWjbh]Ļ
f\ňWbgeTWlV]\Fb_\WTeabŧV\
^geTcbjfgTTcemXV\Xż
jaTfml``\XŧV\X!
J\fgbV\XbWjbTşWbFb_\
WTeabŬV\a\X]Xfgj\X_X!Jla\^T
gbmYT^ghƁXj\X_h`bWlV[
_hWm\cemXfmbŬŃ\agXeXfh]X
jbZeTa\Vmbal`fgbca\h!F^h
c\T]ŀf\ōeTVmX]aTgl`Vbgh
\gXeTm!<aa\WbVXa\T]ŀFb_\WTe
abŬŃUbgbX_X`XagaTfmXZb
Wm\XWm\VgjTT_Xa\XjZōU\T]ŀ
f\ōjmTj\bŬV\VmTfhcemXfmX
Zb!=XWaTmaTfmlV[UTWTalV[
`bWT^bU\XgT^geTf^bşVml
Tj:WTşf^hfghW\T`j\T
ƁXbjfmX`j\X\ƁFb_\WTe
abŬŃ\fga\TTT_XmT`\Tfgf\ō
aTWgl`mTfgTaTj\TŃjb_\
c]ŬŃaTfcTVXeWb_Tfh!

JT_bel^eT]bUeTmbjX:WTŚ
f^T\b^b_\VfĻW_TceTj\X

jfmlfg^\V[`\Xfm^TŚVj
`\TfgTUTeWmb\fgbgaX!
CemXcebjTWm\_\Ŭ`l^\XWlŬ
UTWTa\TWbglVmŀVXjTeha^j
fceml]T]ŀVlV[cemXabf\ab`
WbGe]`\TfgT\clgT_\Ŭ`ljgX
WlÇabjlV[º`\Xfm^TşVj
W_TVmXZbghgT]ceml]XV[T_\!
JfmlfVlcbW^eXŬ_T_\jTŬa\X
jT_bel^eT]bUeTmbjXeXZ\bah-
`bemXc_TƁX^TfmhUf^\X]Xm\b
eT\_Tfl°CT`\ōgT`ƁX]XWaT
mXfghWXagX^cbj\XWm\TT- 
ÇCb`bemXgbgT^TaTfmT>T_\
Ybea\Tº!>gbŬ\aalbcbj\TWT
mcemX]ōV\X`ƁX]hƁmfT`b_bgh
Ge]`\TfgbjlWT]Xf\ōa\XfT
`bj\V\XTgeT^Vl]aXTcbgX`
]Xfggl_^b_Xc\X]!Jlf\TWTf\ō
aTabjbVmXfal`_bga\f^hYh
ghelfglVmaT^b_X]^Tj\Xm\XaTf
Wb`\TfgTTgT`mTUlg^\^T
j\Tea\XeXfgTheTV]X`hmXT°
7bjlUbehWb^b_beh!BUb^
fmh`\`bemX\^hf\c_TƁT!@Te
^T`\TfgT\eXZ\bah]XfgTUfb
_hga\XgbcbjT!
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5TeUTeTFmVmXchT
U!fmVmXch_T3ceTfT!ZWT!c_

Ç`bWm\`\XfmVmTa\Xº!Jclj
aTgb`T]ŀcemXWXjfmlfg^\`
cbm\b`jl^fmgTVXa\TflghT
V]TaTela^hceTVl\mTebU^\!
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Tgjbghb\agXeXfh]ĻVĻceT
Vň!5\hebjVX^geXj\Wm\`l
mb^\Xaha\jXeflgXghgXż
bgl`ŧj\TWVmĻ!
:WTşf^]XfgemXVmlj\ŬV\X
cbfgemXZTal]T^bTgeT^Vl]aX
`\X]fVXceTVl!ClgTa\X]XW
aT^Vmla\XcTgeml`laTgb
gl_^bbVmT`\_hWm\jl^fmgT
VbalV[aT^gelV[`\Tfgh
aT]UTeWm\X]mT_XƁl!@bWT^_T
fTŬeXWa\T`bWm\`\XfmVmT
a\XcebYXf]baT_\ŬV\mTcXa\T]ŀ
j\XƁbjVXmaXbaT`\`\ōWml
aTebWbjlV[^becbeTV]\aTYT
fTWTV[!JeTmm\aal`\WhƁl
`\bŬebW^T`\ŬV\ZT`lf\ō
j:WTşf^hbcemlV\ŀZTa\XgT
_XagjbaT]_Xcfmŀ]T^bŬŃgX
ZbVbb^eXŬ_Tf\ō`\TaX`
Ç^Tc\gTh_hWm^\XZbº!ATcl
jT]ŀgh_hWm\XmVTX]Cb_f^\
cabVaX] bW>bfmT_\aT
cbJTe`\ō\@Tmhel!:WTşf^
bYXeh]X\`]T^gbaTmjT_\Ŭ`l
Ç^T`XeT_aŀ`Xgebcb_\gT_
abŬŃº^geŀ_hWm\X_hU\ŀ!@\T
fgb]XfgWhƁXT_X]XWabVmXŬa\X
a\XcemlgTVmT!A\XWXcVmX`l
fbU\Xcbc\ōgTV[Ta\jceTVl
Ta\j^b_X]VXWb^Tflj?\W_h!

6\`bWm\V[VĻmbfgTľ
j:WTŚf^haTfgTX2
J\X_hma\V[gT^Vb]XW
aT^a\XbmaTVmTƁXVmōŬŃ
a\XmWXVlWh]Xf\ōaTjl]TmW
WbJTefmTjl5Xe_\aTVml
?baWlah!:ehcT`bWlV[
`\XfmVmTa\gbmTejab
glV[^gemlbf\XW_\_\f\ōa\X
WTjabj:WTşf^h]T^

\`\Xfm^T]ŀVlV[ghbWheb
WmXa\T]XfgUTeWmbT^glj
aT!<j\X_hma\V[gbmTV[ōVT
WbcbmbfgTa\TjGe]`\XŬ
V\X!6[ōga\X^bemlfgT]ŀ
mbYXegl^h_gheT_aX]V[bWmŀ
Wb^\agXTgej`hmXj
aT^baVXeglŃj\VmŀaTf\
bja\TV[U\XZT]ŀ!>bemlfgT
]ŀeTVmX]mAXgY_\kTa\ƁmgX
_Xj\m]\^TU_bjX]!:WTşf^
^b]Temlf\ō\`mjb_abŬV\ŀ
gb_XeTaV]ŀ\bgjTegbŬV\ŀ!
6[bWmŀaTWX`bafgeTV]X
U\beŀhWm\TjjlUbeTV[°
CbZ_ŀWl`T]ŀeTVmX]_\UXeT_
aX!

ATgb`\TfgÂTfc\eh]ĻVlceb
YXf]baT_\ŧV\µ_b^h]Ļf\ň
jVXageh`!
JcXjal`hcebfmVmXa\h
`bƁaTcbj\XWm\XŃƁXTfc\
eh]ŀVlcebYXf]baT_\ŬV\gb_h
Wm\XaTWbebU^h!7hƁbceT
Vh]ŀU\beŀ^eXWlglmT^TWT
]ŀebWm\alT]XŬ_\aTjXgjl
U\XeT]ŀƁlV\Xf\aZ_T`T]ŀ
`TbVmTfhaTWm\TT_abŬŃ
fcbXVmaŀ\a\XUTeWmbf\ō
a\ŀ\agXeXfh]ŀ!7bUebUlg
\mT`bƁabŬŃfŀW_Ta\V[
ce\belgXgX`!6[V\X_\UlgXƁ
j\XŬŃƁlV\XcXaXcemlZW!
JlcbVmljT]ŀmXmaT]b`l`\
jchUTV[hceTj\T]ŀfcbegl
`\Xfm^T]ŀaTabjlV[bf\XW
_TV[!J`a\X]fml`fgbca\h
a\Ɓ\aa\`\Xfm^TşVl\WXagl
Y\^h]ŀf\ōm:WTşf^\X`WX
^_Teh]ŀmTgbeX_Tglja\X
j\ō^fmŀZbgbjbŬŃWbm`\Ta!
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4_Xgb\`jTŧa\X:WTŚf^^b
]Temlf\ňmFb_\WTeabŧV\Ļ
\Wm\TT_abŧV\Ļ?XV[TJTňfl!
6[bŃ[\fgbe\T]XfgW_Ta\V[
jTƁaTgbUTeWm\X]\fgbgal]Xfg
Wm\XşWm\f\X]fml!:WTşf^bVX
a\T]ŀ]T^b`\TfgbWbUeXWbƁl
V\T!A\XV[VŀhVmXfga\VmlŃ
jaTfml`aTemX^Ta\h^g
a\TV[cb_\glVmalV[°

JlVmlgTT`ZWm\XŧżX
:WTŚf^]XfgaT]UTeWm\X]bUl
jTgX_f^\``\TfgX`jCb_
fVX!
:XaXeT_a\XemXVmU\beŀVcb
m\b`T^gljabŬV\bUljTgX_
f^\X]Cb_T^j]XfgeTVmX]a\f^\!
CeXYXeh]X`lU\Xeaŀebm elj^ō
\bWcbVmlaX^cbceTVl!6Tl
VmTfcbch_Teal]Xfg`bWX_
c\jab gX_Xj\ml]al!4_X
j:WTşf^h]XfgcbWgl`
jmZ_ōWX`gebV[ō_Xc\X]!Gb]Xfg
bVmlj\ŬV\XcbjWWbmTWbjb
_Xa\T!Ab\a\Xjfmlfg^\XYbe`l
mTTaZTƁbjTa\Tcb]Tj\ŀf\ō
jfgTglfgl^TV[!MeXfmgŀcb]T
j\T]ŀf\ōabjXYbe`lT^glj
abŬV\°

«aTceml^TWWX`bafgeTV]X!
@j\_\ŧ`l]hżbgl`żX
mUTWTŚjla\^T\ż`bWm\]X
cbc\XeT]ĻT_X]T^bŧaTh_\
VTV[\V[a\Xj\WTľ!
@bWm\`\XfmVmTa\XWbŬŃ
V[ōga\XmT^TWT_\^bfmh_^\
maTc\fX`Ç>bafglghV]Tº\UeT
_\hWm\TjWX`bafgeTV]TV[
cemXV\j^bm`\Tab`jfŀ
Wbja\Vgj\X!GbUlbVbŬ
008664286

WYKAZ
WYKAZ
WYKAZ
WYKAZ

Oddział Regionalny AMW w Gdyni
ul. M. Curie-Skłodowskiej 19 • 81-231 Gdynia
tel. (58) 501 88 00 • fax (58) 690 87 01
www.amw.com.pl • gdynia@amw.com.pl
WYKAZ

WYKAZ

WYKAZ

WYKAZ

WYKAZ

WYKAZ

WYKAZ

WYKAZ

Informacje na temat nieruchomości można uzyskać w siedzibie OReg AMW
w Gdyni przy ul. M. Curie – Skłodowskiej 19 (pok. 130) tel. (058) 690 - 87 - 09,
(058) 690 - 87 - 98.

WYKAZ

WYKAZ

Wykaz wywieszono na okres od dnia 12.10.2018r. do dnia 02.11.2018r.
Osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości zgodnie z przepisami art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gosp. nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2018r. poz. 121), termin do złożenia wniosku
upływa z dniem 23.11.2018r.

WYKAZ

WYKAZ

informuje, że
na tablicy ogłoszeń w siedzibie OReg AMW w Gdyni (tablica ogłoszeń
na I piętrze), został wywieszony oraz opublikowany na stronie Agencji
www.amw.com.pl, WYKAZ dotyczący nieruchomości przeznaczonej do oddania
w najem w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony:
- terenu o pow. 1.725,00 m2, stanowiącego działkę nr 224/8, położonej w Gdańsku przy ul. Grottgera 18 A, B, zapisanej w KW nr GD1G/00077409/0.

WYKAZ

działając zgodnie z art.35 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 121)

WYKAZ

WYKAZ

Dyrektor Oddziału Regionalnego
Agencji Mienia Wojskowego w Gdyni

WYKAZ

REKLAMA

WYKAZ

mVml``bZ_\f\ō\WXaglY\^b
jTŃ!A\X]Xfggb]XWaT^cbfgT
jTfmVmXZ_a\XebmcbjfmXV[
a\baT!@bWm\_hWm\X_hU\ŀ\a
aXYbe`lmTTaZTƁbjTa\TVmō
fgbVT^\X`a\Xcb_\glVmaX!
BfgTga\baTceml^TWVbeTm
UTeWm\X]cbch_TeaX]Xfgfcō
WmTa\TVmTfhaTgXeXaTV[
ZWTşf^\X]fgbVma\jb^b_\VTV[
^_hUh5,#VmljmUhWbjTaX]
m^bagXaXejÇ$##Vma\º
V\X^TjX]\afglghV]\
ZTfgebab`\Vmab ^h_gheT_aX]!
4^gljabŬV\ŀbUljTgX_f^ŀ
`bƁXUlŃgXƁmTTaZTƁbjTa\X
j\agXeaXV\XV[bŃghWbeT
WmTUl`WT_XVX\WŀVŀbfgebƁ
abŬŃcb_\gl^b` mThYTa\T
`bWlV[a\XUhWmŀV\^geml
bƁlj\T]ŀf\ōÇaTYX]f\Xºgl_^b
jb^eXf\XjlUbeVml`!GT^T
a\XaTgheT_aTceUTjŀVmXa\T
f\ōjelg`ƁlV\T
\agXeaXgbjXZbeTVmX]a\Xceml
a\Xf\Xa\VWbUeXZb!

CbWfh`bjh]ĻV«
:WTşf^]Xfg\afc\eh]ŀVl`
`\TfgX`W_T_hWm\^geml`T]ŀ
T`U\V]X^gemlV[Vŀf\ōebmj\
]TŃceTVbjTŃ\a\Xƀ_XmTeTU\TŃ
^bemlfgTŃmbYXegl\afglghV]\
^h_ghel\`bƁ_\jbŬV\eX^eXTV]\!
@T`lgXƁaTceTjWōa\XmX
jTeha^\Wb]TmWlaTebjXemX
\jfXeVh`\TfgT\j_TfTV[!
Ab\a\XUXmmaTVmXa\T]XfgbU
Y\gbŬŃ^aT]cX^j^gelV[`bƁ
aTWbUemXm]XŬŃ!Jfh`\X ]T^
cbj\XWm\X_\Ŭ`l
`Xgebcb_\T^T`XeT_aT!¹

7Te\hfm
FmeXgXe
W!fmeXgXe3ceTfT!ZWT!c_
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mlƁUlMU\Za\XjM\bUeb
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Koniec
użytkowania
wieczystego
20

lipca tego roku Sejm przyjął
ustawę o przekształceniu
prawa użytkowania wieczystego
gruntów na cele mieszkaniowe
w prawo własności. Czyli od nowego roku użytkownicy wieczyści staną się właścicielami gruntów pod mieszkaniami.

Użytkowanie wieczyste wprowadzono w 1961 roku. Przypomina ono własność, ale nią nie jest.
Jest tak samo prawem zbywalnym
jak własność, natomiast za użytkowanie danego gruntu trzeba
wnosić opłatę co roku do samorządu lub Skarbu Państwa.
W 2005 roku została przyjęta
ustawa, pozwalająca gminom,
z dużą bonifikatą przekształcać prawo użytkowania gruntów
w prawo własności dla Spółdzielni Mieszkaniowych.

opłatę przekształceniową, która
wyniesie tyle samo co opłata za
użytkowanie za 2018 rok.

Ustawa dotyczy tylko terenów
pod zabudową mieszkaniową,
a co z usługową i garażami?

Dla osób mieszkających na
gruntach Skarbu Państwa ustawa
przewiduje bonifikatę w wysokości 60%, ale pod warunkiem, że do
końca 2019 roku wpłacą pieniądze
należne za cały okres tych 20 lat.

W trakcie prac w Parlamencie
zgłaszałam postulaty, aby ustawa
objęła również garaże i obiekty usługowe. Niestety, sejmowa
większość nie zaakceptowała moich poprawek, jednak nie ustanę
w zabiegach o przekształcenie
użytkowania wieczystego we
własność również na gruntach
zabudowanych garażami i usługami.

Podkreślam, dotyczy to tylko
mieszkańców na gruntach Skarbu
Państwa.
Natomiast bonifikaty dla osób
mieszkających na gruntach gminnych ustalą rady gmin. I to one
będą decydowały o wysokości tej
bonifikaty. Może ona być różna od
tej ustalonej ustawą dla gruntów
Skarbu Państwa.

Ta ustawa dotyczy przekształcenia użytkowania wieczystego
również dla tej grupy.

Cieszę się, że zostanie zlikwidowane użytkowanie wieczyste, które w wielu przypadkach
blokowało mieszkańcom wykup
mieszkań na odrębną własność,
nie mniej należy podkreślić, że
gminy stracą na wprowadzeniu
tej ustawy miliony złotych wpływów. A gminne pieniądze są
przecież naszymi, mieszkańców.

Każdy będzie miał prawo własności, ale w zamian za to będzie
musiał przez 20 lat płacić tzw.

Gdańsk z opłat za użytkowanie
wieczyste swoich gruntów zebrał
w 2017 roku 36,6 mln zł.

Pozostały w użytkowaniu jeszcze tereny mieszkaniowe wspólnot, osób prywatnych i osób
prawnych.

Jako członek sejmowej Komisji
Infrastruktury, do której trafił ten
projekt ustawy, prowadziłam ją
w imieniu klubu Platformy Obywatelskiej. Ustawa ta jest jednym
z moich postulatów wyborczych,
dlatego tym bardziej się cieszę,
że pomimo podziałów politycznych udało się nam przeprowadzić przekształcenie użytkowania
wieczystego w prawo własności
przez Sejm.
Prezydent RP podpisał ustawę
10 sierpnia, a jej skutki wejdą
w życie 1 stycznia 2019 roku.

Małgorzata Chmiel
Poseł na Sejm RP

