
 

 

UCHWAŁA NR XXIX/431/2013 

RADY MIASTA WISŁA 

z dnia 27 czerwca 2013 r. 

w sprawie ustalenia wysokości oprocentowania rozłożonej na raty, nieuiszczonej części opłaty ustalonej 

decyzją w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 15, art. 40 ust. 1  i 2  pkt 3, art. 41 ust. 1  ustawy z dnia 8  marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.
1)

) i art. 4  ust. 5  ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 

o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (tj. Dz.U. 2012 r., poz. 

83), po konsultacjach społecznych z mieszkańcami przeprowadzonych w trybie §3 ust. 1  pkt 5  Uchwały       

Nr XXI/325/2012 Rady Miasta Wisły z dnia 25 października 2012 r.w sprawie zasad i trybu przeprowadzania 

konsultacji społecznych z mieszkańcami (Dz.Urz.Woj.Sla. z 2012 poz. 4981) 

 

 

Rada Miasta Wisła  

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Ustala się następujące oprocentowanie rozłożonej na raty, nieuiszczonej części opłaty ustalonej decyzją 

w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności:  

1) przy okresie spłaty rat do 10 lat włącznie - oprocentowanie równe trzykrotności stopy redyskonta weksli 

stosowanej przez Narodowy Bank Polski;  

2) przy okresie spłaty rat do 20 lat - oprocentowanie równe czterokrotności stopy redyskonta weksli 

stosowanej przez Narodowy Bank Polski. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wisła.  

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz publikacji 

w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wisła i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.  

                                                      
1) 

Brak zmian ustawy. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 9 lipca 2013 r.

Poz. 4865



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

Województwa Śląskiego.  

  

 

Przewodniczący Rady Miasta 

Wisła 

 

 

Janusz Podżorski 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 2 – Poz. 4865


		2013-07-09T08:54:00+0000
	Polska
	IWONA ANDRUSZKIEWICZ; ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




