
 

 

ZARZĄDZENIE NR 489  

WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

z dnia 13 września 2019 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od opłat 

jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność 

Skarbu Państwa, zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów,  

położonych na terenie Gminy Oborniki Śląskie 

Na podstawie art. 9 ust. 3a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego 

gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r., poz. 916, 

poz. 1309) oraz art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej 

w województwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1464), zarządzam, co następuje: 

§ 1. 1. W Zarządzeniu nr 104 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie określenia 

wysokości i warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, zabudowanych na cele 

mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, położonych na terenie Gminy Oborniki Śląskie, wprowadza 

się następujące zmiany: 

1) § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Bonifikaty udziela się wyłącznie osobom fizycznym będącym właścicielami budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym będącym 

właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych.”; 

2) § 4 ustęp 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 4. 1. Warunkiem udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu jest: 

1) złożenie przez właściciela nieruchomości pisemnego wniosku o udzielenie bonifikaty; 

2) złożenie przez właściciela nieruchomości oświadczenia, iż lokal, z którym związany był udział 

w użytkowaniu wieczystym, jest lokalem faktycznie wykorzystywanym wyłącznie na zaspokojenie 

potrzeb mieszkaniowych; 

3) brak zaległości właściciela nieruchomości w zobowiązaniach pieniężnych wobec Skarbu Państwa 

z tytułu rocznej opłaty za użytkowanie wieczyste i rocznej opłaty przekształceniowej; 

4) brak zaległości właściciela nieruchomości w zobowiązaniach pieniężnych wobec Gminy Oborniki 

Śląskie z tytułu podatku od nieruchomości, rocznej opłaty za użytkowanie wieczyste, rocznej opłaty 

przekształceniowej oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.”. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 16 września 2019 r.

Poz. 5393



§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego.  

Wojewoda Dolnośląski: 

P. Hreniak 
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