
Uchwała nr XI/80/2019 
 

Rady Gminy  Rozdrażew 
 

z dnia 30 października 2019r. 

 

w sprawie zasad udzielania bonifikat od opłaty jednorazowej z tytułu  przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych  na cele mieszkaniowe w  prawo własności 

 

 Na podstawie art. 9 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania 

wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów                                   

(Dz. U. z 2019 r. poz. 916 ze zm.), uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. W przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie, osobom fizycznym będącym 

właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom 

mieszkaniowym przysługuje bonifikata od tej opłaty w wysokości: 

 

1) 60% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło 

przekształcenie; 

2) 50% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu; 

3) 40% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu; 

4) 30% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po przekształceniu; 

5) 20% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po przekształceniu; 

6) 10% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po przekształceniu. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy  Rozdrażew. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Wielkopolskiego. 

 

        

       Przewodniczący Rady Gminy 

       Wiesław Jankowski 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Uzasadnienie 

 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania 

wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów na podstawie art. 

9 ust. 4, w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenia gruntu stanowiącego własność 

jednostki samorządu terytorialnego, właściwy organ może udzielić osobom fizycznym będącym właścicielami 

budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych bonifikaty od tej opłaty. Bonifikaty udziela 

się w oparciu o uchwałę Rady Gminy. 

 

       Wójt Gminy 

       Mariusz Dymarski 


