Uchwała Nr XVIII/199/2011
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 28 grudnia 2011 r.
w sprawie warunków udzielania bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa uŜytkowania
wieczystego w prawo własności
Na podstawie art. 4 ust. 7 pkt 2 oraz ust. 11a ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa
uŜytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459,
z 2007r. Nr 191, poz. 1371, z 2009r. Nr 206, poz. 1590, z 2010r. Nr 21, poz.109 oraz z 2011r. Nr 187,
poz.1110) i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,
Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004r.
Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175
poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138
poz. 974 oraz Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52
poz. 420, Nr 157 poz.1241, z 2010r. r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106 poz. 675 oraz
z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777 i Nr 149 poz. 887) – Rada Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego u c h w a l a, co następuje:
§1. 1. Na wniosek uŜytkownika wieczystego udziela się bonifikaty od opłaty za przekształcenie
prawa uŜytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zwanej w dalszej części uchwały
„bonifikatą”, na warunkach i w wysokości określonych w ust. 2 i 3, w odniesieniu do nieruchomości,
które na dzień wydania decyzji o przekształceniu:
1) są zabudowane na cele mieszkaniowe,
2) są niezabudowane, lecz łącznie spełniają następujące warunki: zostały oddane w uŜytkowanie
wieczyste na cele mieszkaniowe i nadal przeznaczone są pod tego rodzaju zabudowę.
2. Bonifikaty udziela się według poniŜszych zasad:
1) warunek zabudowy na cele mieszkaniowe jest spełniony jeŜeli funkcja mieszkaniowa stanowi
minimum 51% powierzchni uŜytkowej zabudowy nieruchomości,
2) warunek przeznaczenia nieruchomości na cele mieszkaniowe jest spełniony jeŜeli powyŜsze
przeznaczenie wynika z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego
braku z ustaleń decyzji o warunkach zabudowy, o ile funkcja mieszkaniowa określona w tej decyzji
stanowić będzie 51% powierzchni uŜytkowej planowanej zabudowy,
3) w przypadku wielofunkcyjnego wykorzystania nieruchomości, bonifikaty udziela się proporcjonalnie
do powierzchni uŜytkowej zabudowy wykorzystywanej lub przeznaczonej wyłącznie na cele
mieszkaniowe, z zastrzeŜeniem pkt 1,
4) bonifikaty udziela się na wniosek uŜytkownika wieczystego, który nie zalega wobec Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski ze zobowiązaniami pienięŜnymi z tytułu opłat rocznych za uŜytkowanie
wieczyste i podatku od nieruchomości, w odniesieniu do nieruchomości objętej wnioskiem
o przekształcenie.
3. Określa się poniŜsze stawki procentowe bonifikaty:
1) na wniosek uŜytkownika wieczystego, innego niŜ wymieniony w pkt 2, udziela się bonifikaty
według niŜej wymienionych stawek procentowych, uzaleŜnionych od daty ustanowienia po raz
pierwszy prawa uŜytkowania wieczystego:
Lp. lata, w których uŜytkowanie wieczyste stawka procentowa bonifikaty od opłaty
ustanowiono po raz pierwszy
za przekształcenie
1.
1960-1969
74 %
2.
1970-1979
69 %
3.
4.
5.

1980-1989
1990-1999
2000-2005

61 %
47 %
28 %

2) na wniosek spółdzielni mieszkaniowej, łączny wniosek właścicieli wyodrębnionych lokali
mieszkalnych lub łączny wniosek właścicieli wyodrębnionych lokali mieszkalnych i spółdzielni
mieszkaniowej, w przypadku, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy o przekształceniu prawa
uŜytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości udziela się bonifikaty według niŜej
wymienionych stawek procentowych, uzaleŜnionych od daty ustanowienia po raz pierwszy prawa
uŜytkowania wieczystego tj.:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

lata, w których uŜytkowanie wieczyste stawka procentowa bonifikaty od opłaty
ustanowiono po raz pierwszy
za przekształcenie
1960-1969
87%
1970-1979
84%
1980-1989
80%
1990-1999
74%
2000-2005
64%

§2. Uchwałę stosuje się do spraw wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną przed
dniem jej wejścia w Ŝycie.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

§4. Traci moc uchwała Nr l/669/2010 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia
25 marca 2010r. w sprawie warunków udzielania bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa
uŜytkowania wieczystego w prawo własności oraz stawki oprocentowania nieuiszczonej części opłaty
z tytułu przekształcenia prawa uŜytkowania wieczystego w prawo własności, rozłoŜonej na raty
(Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego Nr 155, poz.1302).

§5. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego, na stronach internetowych Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego i w prasie
lokalnej.

§6. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2013r.

Przewodniczący Rady Miasta
mgr Janusz Wojciech Kotasiak

