
 

U C H W A Ł A  Nr XV/143/11 

 Rady Miejskiej w Żelechowie 

z dnia 28 listopada 2011 r. 
 

 

W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat 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 

(Dz.U. z 2001 r  Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 7 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 

2005 r  - o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości  

Dz.U. Nr 175, poz. 1459 z późn. zm.), Rada Miejska w Żelechowie uchwala co następuje:  

 

§ 1 

Wyraża się zgodę na udzielenie przez Burmistrza Żelechowa bonifikat od opłat z tytułu 

przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w 

odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność samorządu w następujących 

wysokościach: 

1.  50 % od opłaty w odniesieniu do nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym osób 

fizycznych, które prawo użytkowania wieczystego uzyskały przed dniem 5 grudnia 1990 r 

oraz ich następców prawnych. 

2. 90% od opłaty w odniesieniu do nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym osób 

fizycznych gdy przekształcenie następuje na rzecz użytkowników wieczystych, którzy 

wnieśli jednorazową opłatę za cały okres użytkowania wieczystego oraz ich następców 

prawnych. 

3. 90 % od opłaty w odniesieniu do nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe albo 

przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę, będących w użytkowaniu wieczystym osób 

fizycznych, których dochód miesięczny na jednego członka rodziny w gospodarstwie 

domowym nie przekracza przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia  w gospodarce 

narodowej za ostatnie półrocze roku poprzedzającego rok, w którym wystąpiono z żądaniem 

przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, 

ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie odrębnych 

przepisów oraz ich następców prawnych.  

 

§ 2 

Bonifikaty o której mowa w § 1, udziela się na wniosek osoby, która wystąpiła z żądaniem 

przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. 

 

§ 3 

Zgoda na udzielenie bonifikaty, o której mowa w § 1, dotyczy użytkowników wieczystych, 

którzy zadeklarują  jednorazowe wniesienie całej należności za przekształcenie prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. 

 

§ 4  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żelechowa. 

 

 

 



 

§ 5 

 

Traci moc uchwała nr XXVI/188/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z 21 stycznia 2010 r w 

sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania 

wieczystego nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe w prawo własności. 

 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
PRZEWODNICZĄCA 

Rady Miejskiej w Żelechowie 

(-) 

Jadwiga Kulikowska 

 

 
 

 


