
UCHWAŁA NR XIV/115/2012 

RADY GMINY KRZYŻANÓW 

 

z dnia 26 października 2012 r. 

 

w sprawie udzielania bonifikaty od opłaty 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 

(tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 

poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, 

z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, 

Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 

138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 

52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 

675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217 

poz.1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 4. ust.7 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (tj. Dz. U. 

z 2012 r. poz. 83) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 

       § 1. Udzielić bonifikatę w wysokości 20%, od opłaty z tytułu przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności następujących nieruchomości: działka nr 204/2 

o pow. 0,08 ha obręb geodezyjny Siemienice, działki nr: 87/4, 87/7, 87/9, o łącznej pow. 

1,4491 ha, obręb geodezyjny Konary, działki nr: 87/1, 87/2, 87/3, 87/8 o łącznej pow. 1,1823 

ha, obręb geodezyjny Konary. 

 

       § 2. Bonifikata, o której mowa w § 1 może zostać udzielona na wniosek użytkownika 

wieczystego pod warunkiem nie zalegania w opłatach z tytułu użytkowania wieczystego 

nieruchomości objętych wnioskiem o przekształcenie. 

 

       § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

 

       § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu na tablicy 

ogłoszeń w Urzędzie Gminy. 

 

                                                                                                                                                                              
Przewodnicząca Rady Gminy 

                                                                                                                                               Magdalena Jabłońska   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Uzasadnienie 

 

       Przedmiotowa uchwała podjęta została w związku z wnioskami złożonymi przez 

użytkowników wieczystych wyżej oznaczonych nieruchomości, dotyczącymi przekształcenia 

prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na ich rzecz. Przyczyną podjęcia 

uchwały w sprawie określonej wysokości bonifikaty, jest uchylenie przepisów art. 4 ust. 8 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo 

własności nieruchomości, które obligatoryjnie przyznawały bonifikatę na wniosek 

użytkownika. 

 

 

 

 

 

 

 

 


