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Uw?aszczenie gruntów pod mieszkaniami
Uw?aszczenie gruntów pod mieszkaniami
Poni?ej kilka praktycznych informacji dla tych osób, które by?y w?a?cicielami mieszka? i
jednocze?nie u?ytkownikami wieczystymi dzia?ek gruntu, na których by?y te mieszkania.
1. Zmiany od nowego roku
Od 1 stycznia 2019 r. w?a?ciciele mieszka? w kamienicach, blokach oraz w?a?ciciele domów
jednorodzinnych stoj?cych na gruncie oddanym w u?ytkowanie wieczyste, uw?aszczyli si? z mocy
prawa, tzn. stali si? w?a?cicielami gruntu pod budynkami. Przekszta?cenie u?ytkowania
wieczystego w prawo w?asno?ci dotyczy nieruchomo?ci zabudowanych na cele mieszkaniowe i co
do zasady nie dotyczy nieruchomo?ci z lokalami u?ytkowymi.
2. Potwierdzenie przekszta?cenia – z urz?du
Potwierdzeniem faktu przekszta?cenia b?dzie za?wiadczenie wydane przez Burmistrza Miasta
Jawora z urz?du do ko?ca 2019 r. Za?wiadczenia b?d? wydawane sukcesywnie, poniewa? w
Jaworze dotyczy? b?dzie to ponad 700 osób. Nie trzeba sk?ada? ?adnych wniosków ani ponosi?
op?at.
Je?eli w?a?ciciel potrzebuje wcze?niej zby? mieszkanie, zanim dostanie za?wiadczenie z urz?du,
mo?e z?o?y? wniosek o wydanie za?wiadczenia. W tym przypadku nale?y wraz z wnioskiem
wnie?? op?at? skarbow? w wysoko?ci 50 z?.
3. Czy za?wiadczenie nale?y z?o?y? do s?du/ewidencji gruntów?
Nie. Za?wiadczenia s? z urz?du przekazywane zarówno do S?du Rejonowego w Jaworze Wydzia?
Ksi?g Wieczystych, jak i do Powiatowego O?rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w
Jaworze w Starostwie przy ul. Wroc?awskiej. Za?wiadczenia wydane w?a?cicielom b?d?
egzemplarzami dla nich.
4. Op?aty i bonifikaty
Przekszta?cenie prawa u?ytkowania wieczystego jest odp?atne. Nie rodzi to jednak za sob?
?adnych nowych skutków finansowych poza tymi, które ponosili u?ytkownicy do tej pory. A
dodatkowo mo?na w tym roku skorzysta? ze specjalnej bonifikaty, prowadzonej na wniosek
Burmistrza Miasta Jawora i za symboliczny 1 procent warto?ci uregulowa? nale?no?ci wobec
Gminy.
Przyk?ad. Do tej pory op?ata roczna za u?ytkowanie wieczyste wynosi?a 10 z?. Po z?o?eniu
wniosku o bonifikat? trzeba b?dzie zap?aci? do gminy tylko 2 z? (10 z? x 20 lat x 1%). To bardzo
korzystne rozwi?zanie wprowadzone w naszym mie?cie. Warto pami?ta?, ?e bonifikata obowi?zuje
tylko w tym roku, wi?c im szybciej b?d? posk?adane wnioski tym lepiej.
Najkorzystniej jest wp?aci? op?at? jednorazowo z wykorzystaniem bonifikaty (99% ulgi). W tym
celu w Biurze Obs?ugi Klienta Urz?du Miejskiego w Jaworze s? ju? dost?pne formularze wniosków.
Mo?na je równie? pobra? ze strony internetowej Jawora.
Kto jednak nie b?dzie chcia? skorzysta? z bonifikaty, b?dzie wp?aca? roczn? op?at?
przekszta?ceniow? przez okres kolejnych 20 lat w wysoko?ci dotychczasowej op?aty rocznej za
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u?ytkowanie wieczyste jaka obowi?zywa?aby w 2019 r. Wtedy w ksi?gach wieczystych b?dzie
wpisane roszczenie na rzecz gminy, czego mo?na unikn??, przy jednorazowej zap?acie z
bonifikat?.
Komu u?ytkowanie wieczyste zmieni?o si? na prawo w?asno?ci, nie p?aci w tym roku ?adnej
op?aty rocznej, któr? zwykle regulowa? do 31 marca ka?dego roku.
5. Korzy?ci z przekszta?cenia:
• nie b?dziesz p?aci? za u?ytkowanie wieczyste – b?dziesz w?a?cicielem a nie u?ytkownikiem
wieczystym,
• nie b?dzie aktualizacji op?at rocznych za u?ytkowanie wieczyste.
6. Podsumowanie
Prosimy dawnych u?ytkowników wieczystych, a teraz w?a?cicieli gruntów, o z?o?enie wniosku, ?e
chc? jednorazowo ui?ci? op?at? przekszta?ceniow? z bonifikat? w wysoko?ci 99%, na formularzach
przygotowanych przez Urz?d Miejski w Jaworze.
Prosimy spokojnie oczekiwa? na pismo z urz?du, o wysoko?ci tej op?aty. Zwykle b?dzie to kilka lub
kilkana?cie z?otych. Po zap?aceniu tej niewielkiej sumy, prosimy spokojnie oczekiwa? na wydanie
za?wiadczenia. Urz?d Miejski w Jaworze sam powiadomi S?d oraz Starostwo.
Na wszelkie pytania czekamy w Biurze Obs?ugi Klienta Urz?du Miejskiego w Jaworze (wej?cie od
Teatru) lub pod nr tel. 768702021
PLIK DO POBRANIA : Wniosek o bonifikat? i jednorazow? zap?at?
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