
 

 

UCHWAŁA NR XXXII/258/17 

RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE 

z dnia 27 kwietnia 2017 r. 

w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Wasilków  

i wysokości stawki procentowej tej bonifikaty 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 446 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. z 2012 r. poz. 83 ze zm.), Rada Miejska  

w Wasilkowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się bonifikatę od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo 

własności nieruchomości, stanowiących własność Gminy Wasilków, przysługującego osobom fizycznym 

w stosunku do nieruchomości wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe w wysokości: 

1) 60% - jeżeli użytkowanie wieczyste trwało 5 lat i krócej; 

2) 70% - jeżeli użytkowanie wieczyste trwało dłużej niż 5 lat i krócej niż 20 lat; 

3) 80% - jeżeli użytkowanie wieczyste trwało 20 lat i dłużej. 

§ 2. Bonifikata może być udzielona, jeżeli użytkownik wieczysty: 

1) złoży stosowny wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 

nieruchomości; 

2) złoży stosowny wniosek o udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności nieruchomości. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wasilkowa. 

§ 4. Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Wasilkowie Nr XXXIII/210/05 z dnia 17 listopada 2005 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Burmistrza Wasilkowa bonifikaty przy przekształceniu prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego.  

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Piotr Adam Półtorak 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 8 maja 2017 r.

Poz. 1869
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