
 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR XXI/269/2011 

RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI 

z dnia 24 listopada 2011 r. 

w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokość stawek procentowych od opłat za 

przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. 

Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 4 ust. 7 pkt. 2 i ust. 11a ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu 

prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2005 r. Nr 175 poz. 1459 ze zm.)  

Rada Miejska w Czeladzi uchwala, co następuje:  

§ 1. wyraża zgodę na udzielenie: 1. 90% bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub przeznaczonych pod 

tego rodzaju zabudowę, osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa 

domowego nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym 

rok, w którym wystąpiono z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, 

ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej 

Polskiej „ Monitor Polski”, na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach 

i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, ze zm.); 2. 50% bonifikaty 

od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych 

na cele mieszkaniowe lub przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę, osobom fizycznym, których dochód 

miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego przekracza 50% i nie przekracza 100% przeciętnego 

wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, w którym wystąpiono z żądaniem 

przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, ogłaszanego przez Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, na podstawie 

art.20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, ze zm.).  

§ 2. Osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego 

przekracza 100% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, w którym 

wystąpiono z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, ogłaszanego przez 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „ Monitor 

Polski”, na podstawie art.20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, ze zm.) bonifikata od opłaty za przekształcenie 

prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub 

przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę, nie przysługuje.  

§ 3. Bonifikaty udziela się na wniosek użytkownika wieczystego, który na dzień wydania decyzji, 

w odniesieniu do nieruchomości objętej wnioskiem o przekształcenie nie zalega wobec Gminy z opłatami 

z tytułu: opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu oraz podatku od nieruchomości.  

§ 4. Bonifikatę określoną w § 1 stosuje się wyłącznie w przypadku, kiedy użytkownik wieczysty 

zadeklaruje jednorazowe uiszczenie całej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 

w prawo własności nieruchomości.  

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.  
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego.  

 

  

 

Przewodnicząca Rady 

Miejskiej w Czeladzi  

 

 

mgr Jolanta Moćko 
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