
 

 

UCHWAŁA NR XXVI/159/2013 

RADY GMINY PŁOSKINIA 

z dnia 27 lutego 2013 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenie prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Płoskinia. 

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

z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 7 pkt 2 i ust.11a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku 

o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2012 r., 

poz. 83)  

Rada Gminy Płoskinia uchwala, co następuje;  

§ 1. Wyraża się zgodę na udzielanie bonifikat w wysokości 50% od opłaty z tytułu przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Płoskinia:  

1) osobom fizycznym oraz ich następcom prawnym będącym użytkownikami wieczystymi nieruchomości 

zabudowanych budynkami mieszkalnymi odnośnie powierzchni nie większej niż 0,30 ha  

2) osobom fizycznym będącym właścicielami lokali mieszkalnych, których udział w nieruchomości wspólnej 

obejmie prawo użytkowania wieczystego.  

§ 2. Bonifikaty, o której mowa w § 1, udziela się, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:  

1) użytkownik wieczysty występujący z żądaniem przekształcenia złoży wniosek o udzielenie bonifikaty  

2) użytkownik wieczysty nie ma zaległości w opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego oraz 

w podatku od nieruchomości,  

3) użytkownik wieczysty występujący z żądaniem przekształcenia zobowiązuje się do jednorazowego 

uiszczenia całej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności do dnia 

wydania decyzji,  

4) użytkownik wieczysty występujący z żądaniem przekształcenia poniesie koszty przekształcenia, w tym 

koszty sporządzenia operatów szacunkowych dla nieruchomości.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płoskinia.  

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

Województwa Warmińsko-Mazurskiego.    

 Przewodniczący Rady Gminy 

Piotr Szepeta 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 28 marca 2013 r.

Poz. 1363
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