
INFORMACJA 
tylko dla osób, które posiadają niski dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego 

      

Dotycząca bonifikaty tylko za rok 2019 od opłaty rocznej z tytułu przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków w prawo 

własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat. 
 

 

Zgodnie z Uchwałą Nr IX/155/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 marca 2019 roku w sprawie warunków 

udzielania bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących 

własność Gminy Miejskiej Kraków w prawo własności tych gruntów  i wysokości stawek procentowych tych 

bonifikat  

Urząd Miasta Krakowa może udzielić 98% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków w prawo 

własności tych gruntów za rok 2019. 

 

Bonifikata przysługuje: 

1) osobom fizycznym będącym właścicielami lub współwłaścicielami gruntów, których dochód 

miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego uzyskany w roku poprzedzającym rok, 

za który opłata ma być wniesiona, nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce 

narodowej w tym roku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku 

Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, 

2) spółdzielniom mieszkaniowym będącym właścicielami lub współwłaścicielami gruntów - wysokość 

bonifikaty przyznawanej spółdzielniom mieszkaniowym liczona jest proporcjonalnie do 

powierzchni lokali mieszkalnych zajmowanych przez osoby spełniające kryterium dochodowe tzn.  

osobom fizycznym będącym właścicielami lub współwłaścicielami gruntów, których dochód 

miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego uzyskany w roku poprzedzającym rok, 

za który opłata ma być wniesiona, nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce 

narodowej w tym roku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku 

Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”,  

zwanymi dalej „właścicielami”. 
 

50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za rok 2018 wynosi: 
 

2 292,52 zł. 
 

Druki „Wniosek o udzielenie 98% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu przekształcenia” można odebrać w siedzibie 

Spółdzielni przy ul. Opolskiej 37 Pawilon w pokoju nr 4, w sekretariacie lub na stronie internetowej smkrowodrza.pl 

 

W siedzibie spółdzielni wnioski składają tylko lokatorzy posiadający spółdzielcze własnościowe 

i spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu. 

WAŻNE: do wniosku dołączamy Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach  
 

Termin składania wniosków w siedzibie spółdzielni: do dnia 31 grudnia 2019 r. 

 

Właściciele, posiadający odrębną własność lokalu składają wnioski za rok 2019 osobiście w Urzędzie 

Miasta Krakowa w Wydziale Skarbu Miasta, przy ul. Kasprowicza 29 w Krakowie w terminie do dnia 

29 lutego 2020 roku, a za lata następne do dnia 31 marca danego roku. 

 
Prosimy o dokładne wypełnianie wniosków zgodnie z instrukcją na odwrocie wniosku. 

 

 

 
 


