Uchwata Nr 444/XLI/2018
Rady Miejskiej w Serocku

z dnia 26 lutego 2018 r.

w sprawie wyraienia zgody na odstqpienie od iqdania zwrotu bonifikaty udzielonej od optaty
z tytulu

przeksztatcenia prawa uiytkowania wieczystego

w

prawo wtasnoki

nieruchomoici potoionej w obrqbie Jadwisin przy ulicy Ksiqiecej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U.

z 2017 r., poz. 1875 z poin. zm.) w zwiqzku z art. 4 ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeksztalceniu prawa uiytkowania wieczystego w prawo wlasnoici nieruchomoici (Dr. U. z 2012 r.,
poz. 83 z poin. zm.) Rada Miejska w Serocku uchwala, co nastqpuje:

51
Wyraia siq zgodq na odstqpienie od iqdania zwrotu bonifikaty udzielonej w decyzji Burrnistrza Miasta
i Gminy Serock Nr 3512017 z dnia 06.03.2017 r., od oplaty z tytulu przeksztalcenia prawa uiytkowania
wieczystego w prawo wlasnoici nieruchomoici poloionej w obrqbie Jadwisin przy ulicy Ksigiqcej,
oznaczonej w ewidencji gruntow jako dzialka numer 36/28 o powierzchni 0,0538 ha, dla ktorej Sgd
Rejonowy w

Legionowie

IV

Wydzial

Ksiqg Wieczystych

prowadzi

WAlL/00000739/2
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Wykonanie uchwaly powierza siq Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.
§3

Uchwala wchodzi w iycie z dniem podjqcia.

ksiqgq wieczystq

KW

Uzasadnienie do Uchwaty Nr 444/XLI/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26 lutego 2018 r.
w sprawie wyraienia zgody na odstqpienie od iqdania zwrotu bonifikaty udzielonej od optaty

z tytulu przeksztatcenia prawa uiytkowania wieczystego w prawo wlasnoici nieruchomoici
poloionej w obrcbie Jadwisin przy ulicy Ksiqiqcej.

W dniu 06.03.2017 r. Burmistrz Miasta i Gminy Serock,

uiytkowan~kaw~eczystego,wydal

decyzjq Nr

po rozpatrzeniu wniosku

3512017 oprzeksztalceniu

prawa

uiytkowania

wieczystego w prawo wlasnoici niezabudowanej nieruchornoici, poloionej w Jadwisinie przy ul.
Ksiqiecej, oznaczonej w ewidencji grunt6w jako dzialka nr 36/28 o powierrchni 0.0538 ha. Z tego tytulu
zostala naliczona oplata w kwocie 12 046,OO 21, ktora zostala zrnniejszona bonifikatq o kwote 3 613.80
r l zgodnie z Uchwalq Rady Miejskiej w Serocku Nr 170/XV111/12 z dnia 25.01.2012 r. w sprawie
wyrarenia zgody na udzielanie bonifikat od optat za przeksztalceni~prawa uiytkowania wieczystego w
prawo wlasnoici nieruchomoic~wykorrystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe.
Notarialnq urnowq sprredaiy Rep. A 606912017 z dnia 2704.2017 r . wlaicicicl, na rzecz
ktorego zostalo prieksztalcone

prawo uzytkowania wieczystego

w

prawo

wlasnoici,

zbyl

ww. nieruchomoi~.
Zgodnie z art. 4 ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca ZOOS r. o przeksztalceniu prawa uiytkowania
wieczystego w prawo wlasnoici nieruchomoici, w brzrnieniu: ,,Organ (...), i q d a zwrotu kwoty rownel
udzielonej bonifikocie p o jej waloryzacji, jeieli osoba, no rzecz kforej zostalo przeksztolcone prawo
uiytkowonro wieczystego w prowo wlosnoici nieruchomosci przed uplywem 5 /at, Irczqc o d dnio
przeksztotcrnio, rbylo lub wykorrystolo nirruchomoic no inn? cele n17cele, kfore stanowity podsfowq
udz~eknrabonifikoty

(...I".

Tym samym Burrnistrz Mlasta i Gminy Serock wszcz~lpostCpowanlt!

adrninistracyjne w sprawie iqdania zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej w decyzji Nr 3512017

z dnia 06.03.2017 r. Kwota udzielonej bonifikaty na dzien wydania decyzji wynosita 3 613.80 11.
Pismami z dnia 20.12.2017 r, i 15.01.2018 r. strona zwrocila sic o odstqpienie od iqdania
zwrotu bonifikaty, oiwiadczajqc, i e pieniqdze uzyskane ze sprzedaiy nieruchomoici bqdqcej
przedmiotem przeksztalcenia prawa uiytkowania wieczystego przeznaczone zostaly w calosci na zakup
lnnej, zabudowanej budynkiem m~eszkalnymnieruchornoici na terenle miasta Serock. Ponlewai irodki
byly niewystarczajqce na pokrycie kosztow iw~qzanychr rakupem nieruchornoici, strona musiala
zaciqgnqc dodatkowo kredyt hipoteczny. Na zakupionej nieruchomosci znajduje sit: budynek
mieszkalny z Iat tr~ydziestych,ktory wyrnaga pilnych prac remontowych, co niesie za sobq kolejne
znaczne naklady finansowe.
Strona prowadzi wspolne gospodarstwo domowe ze wspolmalzonkq. Razern z nimi mieszka
84-Ietnia clotka, ktora ze wzglqdu na zly stan zdrowia wymaga stale; opieki i zaangaiowania znacznych
irodkow finansowych.
iqdanie zwrotu bonifikaty jest obligatoryjne z wylqczeniern osob, ktore zbyly nieruchomoic
na rzecz osoby bliskiej. Ustawa o przeksztalceniu przewiduje jednak mozliwoic odstqpienia od iqdania
zwrotu bonifikaty: ,,w srczegolnie uzasadnionych przypodkoch organ rnoie odstqpii odiqdania zwrotu
bonfikory, za zgodq odpowiednio wojewody, rody lub sejmiku.". Przedmiotowa ustawa nie definiuje
przypadkow, w jakich molna odstqpic od zqdania l w r o t u bonifikaty Ograniczenie do ,,szczegolnie
uzasadnionych przypadkow" przesqdza, re uchwala powinna miec charakter indywidualny i byc
podejmowana w konkretnym przypadku. Moina wiqc rnowic o roinorodnych sytuacjach, ktorych
skonkretyzowanie w przepisach nie bylo mozliwe. Do okolicznoici szczegolnych zaliczyc rnoina
przykladowo: sytuacjt: iyciowq lub rodzinnq zobowiqzanego, a takze sytuacjq, w ktorej zwrot bonifikaty

