
 

 

UCHWAŁA NR XXIV/621/2012 

RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ 

z dnia 27 listopada 2012 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na stosowanie do rozłożonej na raty opłaty za przekształcenie prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności oraz ceny sprzedaży innej stopy procentowej w odniesieniu 

do gruntów stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała i Miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała 

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

Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie powiatowym       

(t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z póżn. zm.), art. 4 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. 

o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 83) oraz art. 70 

ust. 2, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010r.       

Nr 102, poz. 651 z późn. zm.).  

Rada Miejska  

p o s t a n a w i a  

§ 1. Wyrazić zgodę na stosowanie przez Prezydenta Miasta do rozłożonej na raty opłaty za przekształcenie 

prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz ceny sprzedaży, innej stopy procentowej niż 

określona w art. 4 ust. 4 ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (t.j. Dz. 

U. z 2012r., poz. 83) oraz art. 70 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 

nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), w odniesieniu do gruntów stanowiących 

własność Gminy Bielsko-Biała i Miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała.  

§ 2. Stosowana przez Prezydenta Miasta stopa procentowa ma stanowić 2,5 krotność stopy redyskonta 

weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej.  

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

Województwa Śląskiego.  

  

 

Przewodniczący Rady 

Miejskiej  

 

 

Ryszard Batycki 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 13 lutego 2013 r.

Poz. 1574
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