
 

 

UCHWAŁA NR XXIV/174/20 

RADY GMINY MYSŁAKOWICE 

z dnia 30 czerwca 2020 r. 

w sprawie w/s zmiany uchwały nr VIII/60/15 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 27 maja 2018r. w sprawie 

określenia zasad przeniesienia praw własności lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości 

gruntowych, w związku z realizacją roszczeń wynikających z art. 209a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o gospodarce nieruchomościami. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 713) w związku z art. 68 ust. 1 pkt 8 i ust. 1b oraz art. 209a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  

o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) Rada Gminy Mysłakowice uchwala, 

co następuje: 

§ 1. W uchwale nr VIII/60/15 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 27 maja 2015r. w sprawie określenia zasad 

przeniesienia praw własności lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych, w związku 

z realizacją roszczeń wynikających z art. 209a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

wprowadza się następujące zmiany: 

§ 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wyraża się zgodę na udzielenie, w latach 2015-2030 bonifikaty od budynków, lub ich części 

położonych na nieruchomościach gruntowych, których przeniesienie prawa następuje na podstawie art. 209a 

ust. 1 w/w ustawy.”. 

§ 2. Uchyla się treść załącznika nr 3 do uchwały nr VIII/60/15 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 27 maja 

2015 r. w sprawie określenia zasad przeniesienia praw własności lub oddania w użytkowanie wieczyste 

nieruchomości gruntowych, w związku z realizacją roszczeń wynikających z art. 209 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o gospodarce nieruchomościami i nadaje się nowa treść, jak w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały. 

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mysłakowice. 

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

Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy Mysłakowice: 

Grzegorz Kuczaj 

 

  

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 14 lipca 2020 r.

Poz. 4293



 

Załącznik nr 1 

do uchwały Nr XXIV/174/20 

Rada Gmina Mysłakowice  

z dnia 30.06.2020r. 

 

 

Tabela 1. Wysokość stawek % bonifikat, w kolejnych latach, od przeniesienia prawa własności. 

 

Lata Wysokość stawek % bonifikat od ceny 

przeniesienia praw własności 

nieruchomości 

2015 do 2019 90 % 

 

2020 90 % 

 

2021 85 % 

 

2022 80 % 

 

2023 75 % 

 

2024 70 % 

 

2025 65 % 

 

2026 60 % 

 

2027 55 % 

 

2028 50 % 

 

2029 45 % 

 

2030 40 % 
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