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20 lipca tego roku Sejm przyjął 
ustawę o  przekształceniu 

prawa użytkowania wieczystego 
gruntów na cele mieszkaniowe 
w prawo własności. Czyli od no-
wego roku użytkownicy wieczy-
ści staną się właścicielami grun-
tów pod mieszkaniami. 

Użytkowanie wieczyste wpro-
wadzono w 1961 roku. Przypomi-
na ono własność, ale nią nie jest. 
Jest tak samo prawem zbywalnym 
jak własność, natomiast za użyt-
kowanie danego gruntu trzeba 
wnosić opłatę co roku do samo-
rządu lub Skarbu Państwa. 

W  2005 roku została przyjęta 
ustawa, pozwalająca gminom, 
z  dużą boni�katą przekształ-
cać prawo użytkowania gruntów 
w prawo własności dla Spółdziel-
ni Mieszkaniowych. 

Pozostały w użytkowaniu jesz-
cze tereny mieszkaniowe wspól-
not, osób prywatnych i  osób 
prawnych.

Ta ustawa dotyczy przekształ-
cenia użytkowania wieczystego 
również dla tej grupy. 

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

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

Dla osób mieszkających na 
gruntach Skarbu Państwa ustawa 
przewiduje boni�katę w wysoko-
ści 60%, ale pod warunkiem, że do 
końca 2019 roku wpłacą pieniądze 
należne za cały okres tych 20 lat. 

Podkreślam, dotyczy to tylko 
mieszkańców na gruntach Skarbu 
Państwa.

Natomiast boni�katy dla osób 
mieszkających na gruntach gmin-
nych ustalą rady gmin. I  to one 
będą decydowały o wysokości tej 
boni�katy. Może ona być różna od 
tej ustalonej ustawą dla gruntów 
Skarbu Państwa. 

Cieszę się, że zostanie zlikwi-
dowane użytkowanie wieczy-
ste, które w  wielu przypadkach 
blokowało mieszkańcom wykup 
mieszkań na odrębną własność, 
nie mniej należy podkreślić, że 
gminy stracą na wprowadzeniu 
tej ustawy miliony złotych wpły-
wów. A  gminne pieniądze są 
przecież naszymi, mieszkańców. 

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

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

W  trakcie prac w  Parlamencie 
zgłaszałam postulaty, aby ustawa 
objęła również garaże i  obiek-
ty usługowe. Niestety, sejmowa 
większość nie zaakceptowała mo-
ich poprawek, jednak nie ustanę 
w  zabiegach o  przekształcenie 
użytkowania wieczystego we 
własność również na gruntach 
zabudowanych garażami i  usłu-
gami.

Jako członek sejmowej Komisji 
Infrastruktury, do której tra�ł ten 
projekt ustawy, prowadziłam ją 
w  imieniu klubu Platformy Oby-
watelskiej. Ustawa ta jest jednym 
z moich postulatów wyborczych, 
dlatego tym bardziej się cieszę, 
że pomimo podziałów politycz-
nych udało się nam przeprowa-
dzić przekształcenie użytkowania 
wieczystego w  prawo własności 
przez Sejm. 

Prezydent RP podpisał ustawę 
10 sierpnia, a  jej skutki wejdą 
w życie 1 stycznia 2019 roku. 

Koniec 

użytkowania 
wieczystego

 Małgorzata Chmiel
Poseł na Sejm RP
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WYKAZ WYKAZ WYKAZ WYKAZ WYKAZ WYKAZ WYKAZ

Dyrektor Oddziału Regionalnego

Agencji Mienia Wojskowego w Gdyni

działając zgodnie z art.35 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  

o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 121)

 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 Gdań-

sku przy ul. Grottgera 18 A, B, zapisanej w KW nr GD1G/00077409/0.

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. nieruchomoś-

ciami (tekst jednolity Dz.U z 2018r. poz. 121), termin do złożenia wniosku 

upływa z dniem 23.11.2018r.

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.

 
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


