
 

 

UCHWAŁA NR V/5/19 

RADY MIEJSKIEJ W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ 

z dnia 19 lutego 2019 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od opłaty za przekształcenia prawa użytkowania 

wieczystego gruntów zabudowanych stanowiących własność Gminy Jaworzyna Śląska  

w prawo własności tych gruntów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2018 roku, poz. 994 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 9 ust. 4 i 5 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 2018 roku, poz. 1716) Rada Miejska w Jaworzynie Śląskiej uchwala,  

co następuje: 

§ 1. Udziela się bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów 

zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów w odniesieniu do nieruchomości 

gruntowych stanowiących przed przekształceniem własności Gminy Jaworzyna Śląska. 

§ 2. 1. Udziela się osobom fizycznym będącym właścicielami budynku mieszkalnych jednorodzinnych  

lub lokali mieszkalnych oraz spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty od opłat za przekształcenie, o jakim 

mowa w § 1 w wysokości 98%, w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym 

nastąpiło przekształcenie. 

2. Bonifikaty udziela się na pisemny wniosek osób fizycznych będących właścicielami budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego lub spółdzielni mieszkaniowych. 

3. Bonifikaty można udzielić, jeżeli łącznie spełnione zostaną następujące warunki: 

1) wniosek o udzielenie bonifikaty dotyczy nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe; 

2) osoby fizyczne będące właścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego  

lub spółdzielnie mieszkaniowe nie ma zaległości z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, 

podatku od nieruchomości i innych zobowiązań wobec Gminy; 

3) opłata za przekształcenie uiszczana jest jednorazowo. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jaworzyny Śląskiej. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 

A. Nazimek 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 27 lutego 2019 r.

Poz. 1293


		2019-02-27T14:28:13+0000
	Polska
	Agnieszka Augustynowicz
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




