
 

 

UCHWAŁA NR 71/XIX/2012 

RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ 

z dnia 27 marca 2012 r. 

w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania  

wieczystego w prawo własności nieruchomości  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 4 ust. 7 

pkt 2 i ust. 11a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 

o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego 

w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, 

poz. 1459) – ustala się, co następuje:  

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na udzielenie osobom fi-

zycznym bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia 

prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 

nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe 

w tym również osobom fizycznym będącym właści-

cielami lokali mieszkalnych w budynku, w którym 

udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo 

użytkowania wieczystego. Wysokość bonifikaty okre-

śla załącznik do uchwały.  

2. W przypadku nieruchomości zabudowanych 

budynkami mieszkalnymi, w których znajdują się 

lokale mieszkalne i lokale o charakterze innym niż 

mieszkalne albo lokale mieszkalne wykorzystywane 

na inne cele niż zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych 

właściciela, bonifikata od opłaty może zostać udzielo-

na wyłącznie właścicielom lokali mieszkalnych 

i wykorzystywanych na cele mieszkaniowe.  

§ 2. Zgoda na udzielenie bonifikaty, o której mo-

wa w uchwale, dotyczy tylko tych użytkowników 

wieczystych, którzy zobowiążą się do dokonania jed-

norazowej wpłaty całej należności za przekształcenie 

prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 

oraz nie posiadają wobec Gminy Piława Górna zale-

głości finansowych z tytułu podatku od nieruchomości 

i opłat za użytkowanie wieczyste, związanych 

z nieruchomością, której dotyczy przekształcenie.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Piławy Górnej.  

§ 4. Traci moc uchwała nr 254/XLIX/2006 Rady 

Miejskiej Piławy Górnej z dnia 31 maja 2006 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty 

od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wie-

czystego nieruchomości mieszkaniowych w prawo 

własności nieruchomości.  

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 

od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-

jewództwa Dolnośląskiego. 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej:  

Halina Przepiórka 
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Załącznik do uchwały nr 71/XIX/2012  

Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 

27 marca 2012 r.  

 

TABELA  

wysokość bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego  

w prawo własności nieruchomości  

  

ROK ZŁOŻENIA ŻĄDANIA PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA 

WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI 

WYSOKOŚĆ 

UDZIELONEJ  

BONIFIKATY W % 

2012  80  

2013  70  

2014  70  

2015  50  

2016  50  

2017 oraz kolejne lata  0  
 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 2 – Poz. 1798


		2012-05-17T13:11:59+0000
	Not specified
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




