
 

 

ZARZĄDZENIE NR 398/20 

WOJEWODY ŚLĄSKIEGO 

z dnia 31 grudnia 2020 r. 

w sprawie zmiany Zarządzenia Wojewody Śląskiego nr 452/19 z 19 grudnia 2019 r. w sprawie 

podwyższenia stawek procentowych bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa na terenie Miasta Mysłowice 

w prawo własności tych gruntów 

Na podstawie art. 9 ust. 3a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego 

gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (t.j. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 2040) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W Zarządzeniu Nr 452/19 Wojewody Śląskiego z 19 grudnia 2019 r. w sprawie podwyższenia stawek 

procentowych bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 

gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa na terenie Miasta Mysłowice w prawo własności tych 

gruntów, opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 20 grudnia 2019 r., pod 

poz. 9085, 

1) § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Na terenie Miasta Mysłowice osobom fizycznym, będącym właścicielami budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych oraz spółdzielniom mieszkaniowym, podwyższa 

się stawkę procentową bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, do wysokości 60% 

w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim lub trzecim roku po przekształceniu.”; 

2) § 4. otrzymuje brzmienie: 

„§ 4. 1. Jeżeli wnioskodawca korzysta z bonifikaty jako beneficjent pomocy w rozumieniu ustawy 

z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity 

Dz. U. z 2020 poz. 708), a bonifikata dotyczy nieruchomości, na której beneficjent pomocy publicznej 

prowadzi działalność gospodarczą to udzielenie bonifikaty, o której mowa w § 1, odbywa się zgodnie 

z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania 

art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352/1 

z dnia 24.12.2013 r.) oraz rozporządzenia Komisji (UE) 2020/972 z dnia 2 lipca 2020 r. zmieniającego 

rozporządzenie (UE) nr 1407/2013 w odniesieniu do jego przedłużenia oraz zmieniające rozporządzenie 

(UE) nr 651/2014 w odniesieniu do jego przedłużenia i odpowiednich dostosowań (Dz. Urz. UE L 215/3 

z dnia 07.07.2020 r.). 

2. Jeżeli bonifikata udzielana jest jako pomoc de minimis na podstawie przepisów rozporządzenia 

Komisji (UE), o którym mowa w ust. 1, wnioskodawca przekazuje: 

1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, 

jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat 
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podatkowych, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis oraz pomocy de minimis 

w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu 

takiej pomocy w tym okresie; 

2) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dotyczące w szczególności wnioskodawcy 

i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy 

publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, 

na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis – na formularzu sporządzonym według 

wzoru określonego Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu 

informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, 

poz. 311 z późn. zm.). 

3. Do czasu przekazania przez wnioskodawcę dokumentów, o których mowa w ust. 2, bonifikata 

nie może zostać udzielona.”; 

3) § 5. otrzymuje brzmienie: 

„§ 5. Zarządzenie w zakresie uregulowanym w § 4. obowiązuje do dnia 31.12.2023 r.”; 

4) Po § 5. dodaje się § 6., który otrzymuje brzmienie: 

„§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego i obowiązuje do czasu obowiązywania Uchwały nr III/35/18 Rady Miasta 

Mysłowice z dnia 20 grudnia 2018 r., w sprawie stosowania bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia 

prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych 

gruntów, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 31 grudnia 2018 r., 

poz. 8444, zmienionej Uchwałą nr XV/220/19 Rady Miasta Mysłowice z dnia 28 listopada 2019 r., oraz 

Uchwałą nr XXX/446/20 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 listopada 2020 r.”. 

   

z up. Wojewody Śląskiego 

Wicewojewoda Śląski 

 

 

Jan Chrząszcz 
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