
Brzeziny, dnia 8 marca 20 16 r. 

z kontroli przeprowadzonej w Wydziale Rozwoju, Infrastruktury i Mienia Urzqdu Miasta 

Brzeziny. 

Kontrolq przeprowadzila Marta Barucka - podinspektor ds. kontroli, na podstawie 

upowainienia Nr OK.0052.7.2016 z dnia 10 lutego 2016 r. udzielonego przez Burmistrza 

Miasta Brzeziny. 

I. Zakres kontroli : 

Kontrola wybranych postqpowan w zakresie przeksztalcenia prawa uzytkowania wieczystego 

w prawo wlasnoSci nieruchomoSci, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. oraz 

kontrola w zakresie poboru oplaty skarbowej z tytulu wydanych decyzji w/w przedmiocie. 

11. Termin kontroli : 

Przewidywany termin przeprowadzenia kontroli : 15.02.201 6 r. - 04.03.201 6 r. 

(Zaplanowany termin wszczqcia kontroli ulegi przesuniqciu z uwagi na usprawiedliwionq 

absencjq chorobowq pracownika ds. kontroli wewnqtrznej). 

111. Okres objety kontrolq : 

W rarnach czynnoSci kontrolnych zweryfikowano decyzje o przeksztalceniu prawa 

uiytkowania wieczystego w prawo wlasnoSci nieruchomoSci, wydane w latach 2014 - 2015 r. 

IV. Kontrole przeprowadzono na podstawie nastepujqcych akt6w prawnych i 

unormowan wewnqtrznych : 

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 

885 z pbin. zm.); 

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz.U. z 2012 r., poz. 1282 ze 

zm.); 

3. Rozporzqdzenie Ministra Finansow z dnia 28 wrzeSnia 2007 r. w sprawie zaplaty 

oplaty skarbowej (Dz.U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330); I 



4. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postqpowaniu w sprawach dotyczqcych pomocy 

publicznej (Dz.U. z 2007 r. Nr 59, poz.404 ze zm.); 

5. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeksztalceniu prawa uzytkowania wieczystego w 

prawo w1asnoSci nieruchomoSci (tj. Dz.U. z 201 2 r., poz. 83 ze zm.); 

6. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoiciami (tj. Dz.U. z 201 5 r., 

poz. 1774 z p6in.m.); 

7. Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o ksiqgach wieczystych i hipotece (tj. Dz.U. z 2013 r., 

poz. 707 z p6in.m.); 

8. Uchwala Nr XV/145/2011 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 grudnia 201 1 r. w sprawie 

wyraienia zgody na udzielenie bonifikaty od oplaty z tytulu przeksztalcenia prawa 

uzytkowania wieczystego w prawo wlasnoici nieruchomoSci gruntowych 

stanowiqcych wlasnoSC Gminy Miasto Brzeziny (Dz.Urz.Woj. tbdzkiego z 16 marca 

201 2 r., poz. 91 6); 

9. Ustawa z dnia 14 czenvca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj,Dz.U. z 

2013 r., poz.267 z p6in.zm). 

Kontrola wybranych postepowan w zakresie pneksztalcenia prawa uiytkowania 

wieczystego w prawo wlasnosci nieruchomolci, w oparciu o pnepisy ustawy z dnia 29 

lipca 2005 r. oraz kontrola w zakresie poboru oplaty skarbowej z tytulu wydanych 

decyzji w/w pnedmiocie: 

Za przeprowadzenie postepowania w sprawie przeksztalcenia prawa uzytkowania wieczystego 

w prawo wlasnoSci, zgodnie z $13 ust.4 pkt 50 ppkt i Regulaminu Organizacyjnego Urzedu 

Miasta Brzeziny (wprowadzonego zarzqdzeniem Nr 2 12/20 13 Burmistrza Miasta Brzeziny z 

dnia 3 1 grudnia 20 13 r., ze zmianq wynikajqcq z zarqdzenia Nr 46/20 15 Burmistrza Miasta 

Brzeziny z dnia 31 marca 2015 r.) odpowiada w zakresie powierzonych czynnoici 

zawodowych p. Ewelina Ostrowska - inspektor w Wydziale Rozwoju, Infrastruktury i Mienia. 

Z iqdaniem przeksztalcenia prawa uzytkowania wieczystego w prawo w1asnoSci 

nieruchomoSci, mogq wystqpowaC podmioty wskazane w art. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

przeksztalceniu prawa uzytkowania wieczystego w prawo wlasnoSci nieruchomoSci. 

W przypadku nieruchomoSci stanowiqcych wlasnoSC j ednostek sarnorzqdu terytorialnego, 

decyzjq o przeksztalceniu prawa uzytkowania w prawo wlasnoici nieruchomoici wydaje 

burmistrz. Prawo uzytkowania wieczystego przeksztalca siq w prawo wlasnoSci nieruchomoSci 

z dniem, w ktorym decyzja staia siq ostateczna. Decyzja ta stanowi podstawe wpisu do ksiqgi 

wieczystej . 
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Procedura wszczqcia postqpowania o przeksztalcenie prawa uiytkowania wieczystego w prawo 

wlasnoSci nastqpuje na wniosek strony, kt6ra zobligowana jest do zalqczenia aktualnego 

odpisu z ksiqgi wieczystej (wydanego nie wczeSniej nii na trzy miesiqce przez dniem zloienia 

wniosku) w przypadku, gdy ksiqga wieczysta nie jest prowadzona w formie elektronicznej. 

Ponadto, wnioskodawca jest zobowiqzany do przedlozenia ~Swiadczenia o prowadzeniu 

dzialalnoici gospodarczej oraz wniosku o udzielenie bonifikaty, odpowiednio w wysokoSci 

60% w przypadku jednorazowego uiszczenia oplaty, 50% przy rozloieniu oplaty na raty lub 

90% w przypadku wniesienia jednorazowo oplaty za okres uiytkowania wieczystego. 

Jezeli wnioskodawcq jest przedsiqbiorca, ktory ubiega siq o udzielenie bonifikaty bqdi 

rozloienie odplatnoici za przeksztalcenie na raty, jest on zobowiqzany do przedlozenia 

dodatkowych informacji dot. m.in. sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy (w tym sprawozdari 

finansowych za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporzqdzonych zgodnie z przepisarni o 

rachunkowoSci) oraz wszystkich zaiwiadczen o pomocy de minimis, jakie otrzymai w roku, w 

kt6rym ubiega siq o pomoc. 

Pnedmiotem kontroli objeto postqpowania pneprowadzone w latach 2014 r. - 2015 r., 

kt6re zakonczyly sie wydaniem decyzji administracyjnej w sprawie pneksztalcenia 

prawa uiytkowania wieczystego w prawo wlasnoici nieruchomoSci : 

1) Decyzja Burrnistrza Miasta Brzeziny Nr RI.6826.1.20 14 z dnia 28.05.20 14 r., wydana 

na podstawie wniosku o przeksztalcenie prawa uiytkowania wieczystego w prawo 

wlasnoici z dnia 10.03.2014 r. - w odpowiedzi na wniosek stron (zalqczono 

ogwiadczenie o nieprowadzeniu dziaialnoSci gospodarczej oraz wniosek o udzielenie 

bonifikaty w wysokoSci 60% od oplaty z tytulu przeksztalcenia prawa uzytkowania 

wieczystego w prawo wlasnoSci, ksiqga wieczysta dla nieruchomoSci wnioskodawcy 

prowadzona jest w formie elektronicznej) zobowiqzano wnioskodawc6w do 

uzupelnienia wniosku o dow6d poniesienia oplaty skarbowej w wysokoici 10 zl, 

zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 1it.a ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej. 

W nastqpstwie poniesionej oplaty, Burmistrz Miasta Brzeziny powiadomil 

wnioskodawc6w o wartoSci prawa wlasnoSci przedmiotowej nieruchomoSci oraz 

wartoici prawa uiytkowania wieczystego, jak r6wniez o wysokoSci oplaty za 

przeksztalcenie. Postanowieniem, Nr RI.6826.1.2014 z dnia 28 maja 20 14 r. 

zobowiqzano wnioskodawc6w do zaplaty 246,OO zl za sporzqdzenie operatu 

szacunkowego przez rzeczoznawcq majqtkowego, co narusza przepis art.262 9 1 pkt 2 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postqpowania administracyjnego, zgodnie z 

kt6rym stronq obciqzajq te koszty postqpowania, kt6re zostaty poniesione w interesie 
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lub na Qdanie strony, a nie wynikajq z ustawowego obowiqzku organ6w 

prowadzqcych postqpowanie. Wobec powyiszego nalezy przyjq.6, ke obowipk 

wyceny nieruchomoSci na podstawie sporzqdzonego operatu stoi po stronie 

wlaiciciela gmtu ,  tj . Miasta Brzeziny. 

Zarzut naruszenia w/w prze~isu zostai rciwniei ~odniesiony podczas kontroli RIO w 

LodZi w 201 4 r. i stanowil podstme do wvdania zalecei pokontroEnych w tvm 

zakresie. Kontrolajqca potwierdza zastosowanie w-yt~cznych pokontrolfiych w 

kolein~ch postevowaniach ~rzeprowadzonvch w 2015 r. 

Na mocy decyzji Nr RI.6826.1.2014 z dnia 28 maja 2014 r. Burmistrz Miasta 

Brzeziny orzekl na korzySC strony, udzielajqc zgody na przeksztalcenie prawa 

uiytkowania wieczystego nieruchomoSci w prawo wlasnoSci nieruchomo.4ci, przy 

jednoczesnyrn udzieleniu bonifikaty w wysokogci 60% od oplaty z tytuh 

przeksztalcenia. Strony zostaly pouczone o moiliwoSci odwolania od decyzji do 

Samorzqlowego Kolegium Odwolawczego; 

Decyzja Burmistrza Miasta Brzeziny Nr RI.6826.3.2014 z dnia 19.08.20 14 r., wydana 

na podstawie wniosku o przeksztalcenie prawa uzytkowania wieczystego w prawo 

wlasno9ci z dnia 25.03.2014 r. - do wniosku o przeksztalcenie zalqczons wymagane 

ogwiadczenia, tj.: o nieprowadzeniu dzia4alnoSci gospodarczej i o byciu pizedsiebiorcq 

przez jednego z wnioskodawc6w oraz dowdd poniesienia oplaty skarbowej w 

wysokoSci 10 zl, zgodnie z art, 1 ust. 1 pkt 1 1it.a ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o 

oplacie skarbowej. Ponadto, zlokono wniosek o udzielenie bonifikaty w wysokogci 

60% od oplaty z tytu1u przeksztalcenia prawa uzytkowania wieczystego w prawo 

wlasno6ci. Ksiqga wieczysta dla niexuchomoSci wnioskodawcy prowadzona jest w 

formie elektronicmej, wobec powyiszego organ odstqpil od obowiqzku dostarczenia 

przez wnioskodawcq odpisu z ksiegi wieczystej . 
Zgodnie z informacjq udostqpnionq pnez organ w karcie ushrg, pnedsiebiorca 

ubiegajqcy sig o udzielanie bonifikaty mial obowiqzek pnedlofenia m.in. 

informacji dot. swojej sytuacji ekonomicznej, w tym sprawozdania finansowego 

za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sponqdzonego zgodnie z przepisami o 

rachunkowoki. 

Naleiy jednak pamiqtaf, ie obowiqzek sponqdzenia sprawozdania finansowego, 

spoczywa na podatnikach zobowipanych do prowadzenia ksiqg rachunkowych 

(patn.art 45 ust.5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowych od os6b 



lub spdlkq osobowq nie oznacza automatycznie koniecznosci zloienia sprawozdania 

finansowego. 

W pnypadku powstania obowiqzku, o kt6rym mowa powyiej, naleiy zgodnie z art. 

64 5 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postqpowania administracyjnego, 

wemaC stronq do usuniqcia brakbw. 

Postanowieniem, Nr RI.6826.3.2014 z dnia 19 sierpnia 2014 r. zobowiqzano 

wnioskodawcq do zaplaty 246,OO zl za sporzqdzenie operatu szacunkowego przez 

rzeczoznawcq majqtkowego, co narusza przepis art.262 5 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 

czenvca 1960 r. Kodeks postqpowania administracyjnego (analogicznie do pkt 1). 

Na mocy decyzji Nr RI.6826.3.2014 z dnia 19 sierpnia 2014 r. Burmistrz Miasta 

Brzeziny orzekl na korzyiC strony, udzielajqc zgody na przeksztalcenie prawa 

uiytkowania wieczystego nieruchornoici w prawo wlasnoici nieruchornoici, przy 

jednoczesnym udzieleniu bonifikaty w wysokoici 60% od oplaty z tytulu 

przeksztalcenia. Strony zostaly pouczone o mozliwoici odwolania od decyzji do 

Sarnorzgdowego Kolegium Odwolawczego oraz zgodnie z treiciq art. 35 ust. 1 ustawy 

z dnia 6 lipca 1982 r. o ksiqgach wieczystych i hipotece, o obowiqzku niezwlocznego 

zloienia przez wlaiciciela nieruchomoici wniosku o ujawnienie swego prawa w 

ksiqdze wieczystej; 

Decyzja Burrnistrza Miasta Brzeziny Nr RI.6826.4.2014 z dnia 01.10.2014 r., wydana 

na podstawie wniosku o przeksztalcenie prawa uzytkowania wieczystego w prawo 

wlasnoici z dnia 25.07.2014 r. - do wniosku zalqczono dowod poniesienia oplaty 

skarbowej w wysokoici 10 zl, zgodnie z art.1 ust.1 pkt 1 1it.a ustawy z dnia 16 

listopada 2006 r. o oplacie skarbowej. Ksiqga wieczysta dla nieruchomoici 

wnioskodawcy prowadzona jest w formie elektronicznej, wobec powyzszego organ 

odstqpil od obowiqzku dostarczenia przez wnioskodawcq odpisu z ksiqgi wieczystej. 

Postanowieniem, Nr RI.6826.3.20 14 z dnia 1 paidziernika 20 14 r. zobowiqzano 

wnioskodawcow do zaplaty 221,40 zl za sporzqdzenie operatu szacunkowego przez 

rzeczoznawcq majqtkowego, co narusza przepis art.262 5 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 

czenvca 1960 r. Kodeks postqpowania administracyjnego (analogicznie do pkt 1). 

Na mocy decyzji Nr RI.6826.4.2014 z dnia 1 paidziernika 2014 r. Burmistrz Miasta 

Brzeziny orzekl na korzyiC strony, udzielajqc zgody na przeksztalcenie prawa 

uzytkowania wieczystego nieruchomoici w prawo wlasnoici nieruchomoici. 

Strony zostaly pouczone o mozliwoici odwolania od decyzji do Samorzqdowego 

Kolegium Odwolawczego oraz zgodnie z treiciq art. 35 ust.1 ustawy z dnia 6 fipca 
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1982 r. o ksiqgach wieczystych i hipotece, o obowiqzku niezwlocznego zlozenia przez 

wlaSciciela nieruchomoSci wniosku o ujawnienie swego prawa w ksiqdze wieczystej; 

4) Decyzja Burmistrza Miasta Brzeziny Nr RI.6826.5.2014 z dnia 15.10.2014 r., wydana 

na podstawie wniosku o przeksztalcenie prawa uiytkowania wieczystego w prawo 

wlasnoici z dnia 11.08.2014 r. - w odpowiedzi na wniosek stron (zalqczono 

~Swiadczenia o prowadzeniu dzialalnoici gospodarczej, zagwiadczenia o pomocy de 

minimis oraz dow6d poniesienia oplaty skarbowej w wysokoici 10 zl, zgodnie z art. 1 

ust.1 pkt 1 1it.a ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej). Ponadto, 

zlozono wniosek o udzielenie bonifikaty w wysokoSci 60% od oplaty z tytulu 

przeksztalcenia prawa uzytkowania wieczystego w prawo wlasnoSci. Ksiqga wieczysta 

dla nieruchomoSci wnioskodawcy prowadzona jest w formie elektronicrnej, wobec 

powyzszego organ odstqpil od obowiqzku dostarczenia przez wnioskodawcq odpisu z 

ksiqgi wieczystej . 
W nastqpstwie poniesionej oplaty, Burmistrz Miasta Brzeziny powiadomil 

wnioskodawc6w o wartoSci prawa wlasnoSci przedmiotowej nieruchomoSci oraz 

wartoSci prawa uiytkowania wieczystego, jak r6wniez o wysokoici oplaty za 

przeksztalcenie. Postanowieniem, Nr R1.6826.5.2014 z dnia 15 paidziernika 2014 r. 

zobowiqzano wnioskodawcow do zaplaty 246,OO zl za sporqdzenie operatu 

szacunkowego przez rzeczoznawcq majqtkowego, co narusza przepis art.262 1 pkt 2 

ustawy z dnia 14 czenvca 1960 r. Kodeks postqpowania administracyjnego 

(analogicznie do pkt 1). 

Na mocy decyzji Nr RI.6826.5.2014 z dnia 15 paidziernika 2014 r. Burmistrz Miasta 

Brzeziny orzekl na korzySC strony, udzielajqc zgody na przeksztalcenie prawa 

uzytkowania wieczystego nieruchomoSci w prawo wlasnogci nieruchomoSci, przy 

jednoczesnym udzieleniu bonifikaty w wysokoSci 60% od oplaty z tytuh 

przeksztalcenia. Strony zostaly pouczone o mozliwoSci odwolania od decyzji do 

Samorzqdowego Kolegium Odwo~awczego oraz zgodnie z treiciq art. 35 ust. 1 ustawy 

z dnia 6 lipca 1982 r. o ksiqgach wieczystych i hipotece, o obowiqzku niezwiocznego 

zlozenia przez wlaiciciela nieruchomoSci wniosku o ujawnienie swego prawa w 

ksiqdze wieczystej ; 

5) Decyzja Burmistrza Miasta Brzeziny Nr RI.6826.7.2014 z dnia 16.12.2014 r., wydana 

na podstawie wniosku o przeksztalcenie prawa uzytkowania wieczystego w prawo 

wlasnoSci z dnia 06.1 1.2014 r. - w odpowiedzi na wniosek stron (zalqczono 

oiwiadczenia o nieprowadzeniu dzialalnoki gospodarczej i o byciu przedsiqbiorcq 
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przez jednego z przedsiqbiorcbw, zaiwiadczenie o pomocy de minimis oraz dow6d 

poniesienia oplaty skarbowej w wysokoSci 10 zl, zgodnie z art.1 ust.1 pkt 1 1it.a 

ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej). Ponadto, zlozono wniosek o 

udzielenie bonifikaty w wysokoici 50% od oplaty z tytulu przeksztalcenia prawa 

uzytkowania wieczystego w prawo wlasnoici. Ksiqga wieczysta dla nieruchomoSci 

wnioskodawcy prowadzona jest w formie elektronicznej, wobec powyzszego organ 

odstqpil od obowi@u dostarczenia przez wnioskodawcq odpisu z ksiqgi wieczystej. 

W nastqpstwie poniesionej oplaty, Burmistrz Miasta Brzeziny powiadomil 

wnioskodawc6w o wartoici prawa wlasnoici przedmiotowej nieruchomoici oraz 

wartoici prawa uzytkowania wieczystego, jak r6wniei o wysokoici oplaty za 

przeksztalcenie. Postanowieniem, Nr RI.6826.5.20 14 z dnia 15 paidziernika 20 14 r. 

zobowiqzano wnioskodawcow do zaplaty 246,OO zl za sporzqdzenie operatu 

szacunkowego przez rzeczoznawcq majqtkowego, co narusza przepis art.262 9 1 pkt 2 

ustawy z dnia 14 czenvca 1960 r. Kodeks postqpowania administracyjnego 

(analogicznie do pkt 1). 

Na mocy decyzji Nr RI.6826.5.20 14 z dnia 15 paidziernika 20 14 r. Burmistrz Miasta 

Brzeziny orzekl na korzySC strony, udzielajqc zgody na przeksztalcenie prawa 

uzytkowania wieczystego nieruchomoici w prawo wlasnoici nieruchomoici, przy 

jednoczesnym udzieleniu bonifikaty w wysokoSci 50% od oplaty z tytulu 

przeksztalcenia. Strony zostaly pouczone o mozliwoici odwolania od decyzji do 

Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego oraz zgodnie z treiciq art. 35 ust.1 ustawy 

z dnia 6 lipca 1982 r. o ksiqgach wieczystych i hipotece, o obowiqzku niezwlocznego 

zlozenia przez wlaSciciela nieruchomoici wniosku o ujawnienie swego prawa w 

ksiqdze wieczystej; 

6) Decyzja Burmistrza Miasta Brzeziny Nr RI.6826.8.2014 z dnia 07.01.2015 r., wydana 

na podstawie wniosku o przeksztalcenie prawa uzytkowania wieczystego w prawo 

wlasnoici z dnia 18.1 1.201 4 r. - w odpowiedzi na wniosek strony (zalqczono 

oiwiadczenia o nieprowadzeniu dzialalnoici gospodarczej, odpis zwykly ksiqgi 

wieczystej na dziefi 17.1 1.2014 r. oraz dow6d poniesienia oplaty skarbowej w 

wysokoSci 10 zl, zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 1it.a ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o 

oplacie skarbowej). Ponadto, zlozono wniosek o udzielenie bonifikaty w wysokoSci 

50% od oplaty z tytuh przeksztalcenia prawa uzytkowania wieczystego w prawo 

wlasnodci. W nastqpstwie poniesionej oplaty, Burmistrz Miasta Brzeziny powiadomil 

wnioskodawc6w o wartoici prawa wlasnoSci przedmiotowej nieruchomoici oraz 
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wartoici prawa uzytkowania wieczystego, jak r6wniei o wysokoici oplaty za 

przeksztalcenie. Postanowieniem, Nr RI.6826.8.20 14 z dnia 7 stycznia 20 15 r. 

zobowiqzano wnioskodawc6w do zaplaty 246,OO zl za sporzqdzenie operatu 

szacunkowego przez rzeczoznawce majqtkowego, co narusza przepis art.262 5 1 pkt 2 

ustawy z dnia 14 czenvca 1960 r. Kodeks postqpowania administracyjnego 

(analogicznie do pkt 1). 

Na mocy decyzji Nr R.I.6826.8.2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. Burmistrz Miasta 

Brzeziny orzekl na korzySC strony, udzielajqc zgody na przeksztalcenie prawa 

uzytkowania wieczystego nieruchomoici w prawo wlasnoici nieruchomoici, przy 

jednoczesnym udzieleniu bonifikaty w wysokoici 50% od oplaty z tytulu 

przeksztalcenia. Strony zostaly pouczone o moiliwoici odwolania od decyzji do 

Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego oraz zgodnie z treiciq art. 35 ust. 1 ustawy 

z dnia 6 lipca 1982 r. o ksiegach wieczystych i hipotece, o obowiqzku niezwlocznego 

zlozenia przez wlaiciciela nieruchomoici wniosku o ujawnienie swego prawa w 

ksiedze wieczystej; 

7) Decyzja Burmistrza Miasta Brzeziny Nr RI.6826.9.2014 z dnia 07.01.2014 r., wydana 

na podstawie wniosku o przeksztalcenie prawa uiytkowania wieczystego w prawo 

wlasnoici z dnia 21.11.2014 r. - w odpowiedzi na wniosek strony (zalqczono dow6d 

poniesienia oplaty skarbowej w wysokoici 10 zl, zgodnie z art.1 ust.1 pkt 1 1it.a 

ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej). Ksiega wieczysta dla 

nieruchomoici wnioskodawcy prowadzona jest w formie elektronicznej, wobec 

powyzszego organ odstqpil od obowiqzku dostarczenia przez wnioskodawce odpisu z 

ksiegi wieczystej . 

W nastepstwie poniesionej oplaty, Burmistrz Miasta Brzeziny powiadomil 

wnioskodawcow o wartoici prawa wlasnoici przedmiotowej nieruchomoici oraz 

wartoici prawa uzytkowania wieczystego, jak rowniei o wysokoici oplaty za 

przeksztalcenie. Postanowieniem, Nr RI.6826.9.2014 z dnia 7 stycznia 2015 r. 

zobowiqzano wnioskodawcow do zaplaty 246,OO zl za sporzqdzenie operatu 

szacunkowego przez rzeczoznawce majqtkowego, co narusza przepis art.262 5 1 pkt 2 

ustawy z dnia 14 czenvca 1960 r. Kodeks postqpowania administracyjnego 

(analogicznie do pkt 1). 

Na mocy decyzji Nr RI.6826.9.2014 z dnia 7 stycznia 2015 r. Burmistrz Miasta 

Brzeziny orzekl na korzysC strony, udzielajqc zgody na przeksztalcenie prawa 

uiytkowania wieczystego nieruchomoSci w prawo wlasnoici nieruchornoici, ustalajqc 
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jednoczeinie opiate za tq czynnoiC. Strony zostaiy pouczone o mozliwoSci odwolania 

od decyzji do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego oraz zgodnie z treSciq art. 35 

ust.1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o ksiegach wieczystych i hipotece, o obowiqzku 

niezwiocznego zloienia przez wiaSciciela nieruchomoici wniosku o ujawnienie swego 

prawa w ksiqdze wieczystej; 

8) Decyzja Burmistrza Miasta Brzeziny Nr RI.6826.2.2015 z dnia 12.01.201 6 r., wydana 

na podstawie wniosku o przeksztalcenie prawa uiytkowania wieczystego w prawo 

wlasnoici z dnia 03.12.2015 r. - w odpowiedzi na wniosek strony (zalqczono dowbd 

poniesienia oplaty skarbowej w wysokoici 10 zl, zgodnie z art.1 ust.1 pkt 1 1it.a 

ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej). W dziale I ksiqgi wieczystej 

Nr . . . . wpisano powierzchnie 19 m2, a w ewidencji grunt6w przedmiotowa dzialka ma 

powierzchnie 18 m2. Do przeksztalcenia prawa uiytkowania wieczystego w prawo 

wlasnoSci nieruchomoici przyjeto powierzchnie z ewidencji gruntow - 1 8m2. 

W nastepstwie poniesionej oplaty, Burrnistrz Miasta Brzeziny powiadomii 

wnioskodawcq o wartoSci prawa wlasnoici przedmiotowej nieruchomoSci oraz 

wartoSci prawa uzytkowania wieczystego, jak rowniez o wysokoici oplaty za 

przeksztalcenie. 

Na mocy decyzji Nr RI.6826.2.2015 z dnia 12 stycznia 2016 r. Burmistrz Miasta 

Brzeziny orzekl na korzySC strony, udzielajqc zgody na przeksztalcenie prawa 

uiytkowania wieczystego nieruchomoici w prawo wiasnoici nieruchomoSci, ustalajqc 

jednoczeinie oplate za tq czynnoSC. Strony zostaly pouczone o mozliwoSci odwolania 

od decyzji do Sarnorzqdowego Kolegium Odwolawczego oraz zgodnie z treiciq art. 35 

ust.1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o ksiegach wieczystych i hipotece, o obowiqzku 

niezwlocmego zloienia przez wlaSciciela nieruchomoSci wniosku o ujawnienie swego 

prawa w ksiedze wieczystej. 

Wnioski i ustalenia: 

1. Wszystkie, spoSrod kontrolowanych decyzji posiadaly metryczkq sprawy, zgodnq ze 

wzorem stanowiqcym zalqcznik do rozporqdzenia Ministra Administracji i 

Cyfiyzacji z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryki 

sprawy (Dz.U. z 2012 r. poz.250). Wymog tworzenia metryki okreilajq przepisy 

art.66a Kodeksu postepowania administracyjnego oraz art. 1 7 1 a Ordynacji 

podatkowej; 
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2. W postqpowaniach w sprawie przeksztalcenia prawa uiytkowania wieczystego w 

prawo wlasnoici nieruchomoici, uiytkownicy wieczyici byli obci@ani kosztami 

sporzqdzonego operatu szacunkowego, co naruszalo art.262 8 1 pkt 2 ustawy z dnia 

14 czenvca 1960 r. Kodeks postqpowania administracyjnego, zgodnie z kt6rym stronq 

obcieajq te koszty postqpowania, ktore zostaly poniesione w interesie lub na zqdanie 

strony, a nie wynikajq z ustawowego obowiqzku organow prowadzqcych 

postqpowanie. Wobec powyiszego naleiy przyjqC, i e  obowiqzek wyceny 

nieruchomoSci na podstawie sporzqdzonego operatu stoi po stronie w4aSciciela gruntu, 

tj . Miasta Brzeziny. 

Zarzut naruszenia w/w przepisu zostal rbwniei ~odniesiony podczas kontroli RIO w 

Eodzi w 2014 r. i stanowi! podstawe do wydania zaleceA pokontrolnych w tvm 

zakresie. Kontrolujqca potwierdza zastosowanie wytvczn-ych pokontrolnych w 

kolejnych postepowaniach prze-prowadzonych w 201 5 r.; 

3. ~qdajqc przedloienia sprawozdania finansowego, w rozumieniu pnepis6w 

ustawy o rachunkowoici, pnez pnedsiqbiorc6w ubiegajqcych siq o udzielenie 

bonifikaty, rozloienie na raty oplaty za pneksztalcenie prawa uiytkowania 

wieczystego, w prawo wlasnoici naleiy ustalii czy wnioskodawca jest 

podatnikiem zobowiqzanym do prowadzenia ksiqg rachunkowych (wyjasnienie 

str.4-5 protokolu); 

4. We wszystkich kontrolowanych przypadkach, zostala poprawnie naliczona wysokoik 

oplaty skarbowej oraz pobrana w trybie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie 

skarbowej. Dowody zaplaty byly kaidorazowo zalqczane do wnioskciw zloionych 

przez zainteresowane strony; 

5. Wyraienie zgody na udzielenie bonifikaty od oplaty z tytuh przeksztalcenia prawa 

uzytkowania wieczystego w prawo wlasnoSci nieruchomoici stanowiqcych wlasnoSk 

Gminy Miasto Brzeziny, nastqpowalo w wysokoiciach wskazanych w uchwale Nr 

XVl145120 1 1 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 grudnia 201 1 r. 

W trakcie kontroli wyiaSnien udzielili: 

Inspektor Wydzialu Rozwoju, Infrastruktury i Mienia - p. Ewelina Ostrowska. 

Na powyiszych ustaleniach protokcil zakoficzono. 

Protokol zawiera 1 1 zaparafowanych i ponumerowanych stron. 
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Niniejszy protokc53 sporzqdzono w 2 jednobrzmiqcych egzemplarzach: po jednym dla 

Naczelnika Wydzialu Rozwoju, Infrastruktury i Mienia i dla kontrolujqcego. 

25. a- Protoko1 podpisano w dniu . . . . . . . . . . . . 20 16 r. 

Kontrolujqcy Kontrolowany 

Pouczenie : 
1. Kontrolowany mote zloty6 pisemne zastrzetenia do ustaleri zawartych w protokole kontroli w terminie 7 dni 
od otrzymania protokoiu z kontroli. Zastrzeienia te powinny by6 rozpatrzone przez kontrolujqcego i uznane, 
bqdz odrzucone na piimie. Gdy w dalszym ciqgu zastrzetenia koatrolowanego sq podtrzymywane podlegajq 
rozpatrzeniu przez kierownika jednostki, ktdry wydaje decyzje wraz z uzasadnieniem w terminie 20 dni od daty 
wplywu zastrzeten. Na decyzje kierownika jednostki nie przysiuguje zaialenie -jest ona ostateczna i powinna 
by6 przekazana kontrolowanemu w ciqgu 7 dni od jej podjqcia. 
2. Kontrolowany w razie odmowy podpisania protokoiu, powinien w terminie 3 dni od daty odmowy zio2yC 
kierownikowi jednostki pisemne wyjainienie przyczyny odmowy. Odmowa podpisania protokoiu kontroli pxzez 
kontrolowanego nie stanowi przeszkbd do wszczecia postepowania pokontrolnego. 


