
 

 

ZARZĄDZENIE NR 176  

WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

z dnia 3 lipca 2020 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 Twardogóra 

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 2020 r., poz. 139, 

poz. 568, poz. 695) 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. W Zarządzeniu nr 91 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 11 marca 2020 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 Twardogóra,  § 3 otrzymuje 

brzmienie:  

„§ 3. 1. Warunkiem udzielenia bonifikaty o której mowa w § 1, jest łączne spełnienie następujących 

wymogów:  

1) złożenie przez osoby, o których mowa w § 2 właściwemu organowi, pisemnego wniosku 

o udzielenie bonifikaty od jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności; 

2) wniesienie przez osoby, o których mowa w § 2 opłaty jednorazowej, przy czym osobom tym 

przysługuje zwrot nadpłaty w wysokości 90% wniesionej opłaty jednorazowej pomniejszonej 

o należną opłatę roczną za lata przed wniesieniem wniosku, o którym mowa w pkt 1; 

3) brak zadłużenia wobec Skarbu Państwa związanego z opłatami z tytułu użytkowania wieczystego 

nieruchomości na dzień udzielenia bonifikaty; 

4) brak zadłużenia wobec Gminy Twardogóra związanego z opłatami z tytułu podatku  

od nieruchomości na dzień udzielenia bonifikaty.”. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.  

I Wicewojewoda Dolnośląski: 

Jarosław Kresa 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 3 lipca 2020 r.

Poz. 4117
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