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UCHWAŁA NR IV/41/2019
RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE
z dnia 31 stycznia 2019 r.
w sprawie ustalenia wysokości oraz warunków udzielania bonifikaty od opłaty przekształceniowej
za dany rok z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności
tych gruntów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018,
poz. 994 z późn. zm.) w związku z art. 9 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 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 2018 r., poz. 1716 z późn. zm.), Rada Miejska w Wołowie uchwala, co następuje:
§ 1. Użyte w niniejszej uchwale pojęcie
a) dochodu miesięcznego – oznacza dochód miesięczny w rozumieniu art. 74 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami,
b) gospodarstwa domowego - oznacza gospodarstwo domowe w rozumieniu art. 74 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
§ 2. 1. Wyraża się zgodę na udzielenie osobom fizycznym, będącym właścicielami budynków
mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych położonych na terenie Gminy Wołów, bonifikaty
w wysokości 50% od opłaty przekształceniowej za dany rok.
2. Bonifikata, o której mowa w ust. 1, przysługuje osobom fizycznym, które wykażą, że ich dochód
miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia
w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona, ogłaszanego przez
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor
Polski".
§ 3. 1. Warunkiem udzielenia bonifikaty są:
1) złożenie przez osoby wymienione w § 2 uzasadnionego wniosku o jej udzielenie nie później niż 14 dni
przed upływem terminu płatności opłaty przekształceniowej za dany rok wraz z dokumentami
potwierdzającymi wysokość ich dochodu miesięcznego;
2) brak zaległości u osób wymienionych w § 2 z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste związanych
z nieruchomością będącą przedmiotem przekształcenia.
2. Udzielona bonifikata ma charakter jednorazowy i obowiązuje za dany rok kalendarzowy.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Wołów.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołowie:
J. Tomków

