UCHWAŁA NR XLVII/9/2010
RADY MIASTA BRZEZINY
z dnia 29 stycznia 2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Brzezinach przy
ul. Głowackiego 22 w prawo własności nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” oraz pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,
z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) oraz art. 4 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
( Dz.U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1459, z 2007 r. Nr 191, poz. 1371, z 2009 r. Nr 206, poz. 1590)
Rada Miasta Brzeziny uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie użytkownikowi wieczystemu nieruchomości
oznaczonej jako działki nr: 866/2 i 2566/23 o łącznej pow. 254 m², położonej w Brzezinach
przy ul. Głowackiego 22, stanowiącej własność Gminy Miasto Brzeziny, której stan prawny
jest uregulowany w KW 22129, bonifikaty w wysokości 50 % od opłaty z tytułu
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości w prawo własności.
( Podstawa nabycia – Dec. G.IV. 7228-128/93 z 10 marca 1993 r. wydana przez Urząd
Wojewódzki w Skierniewicach)
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy
informacyjnej Urzędu Miasta Brzeziny.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Bączyński

UZASADNIENIE
28 grudnia 2009 r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek użytkowniczki wieczystej
nieruchomości oznaczonej jako działki nr: 866/2 i 2566/23 o łącznej pow. 254 m², położonej
w Brzezinach przy ul. Głowackiego 22, stanowiącej własność Gminy Miasto Brzeziny, której
stan prawny jest uregulowany w KW 22129 o przekształcenie prawa użytkowania
wieczystego tej nieruchomości w prawo własności. Jednocześnie użytkowniczka wieczysta
przedmiotowej działki wystąpiła z wnioskiem o udzielenie bonifikaty 50 % od opłaty z tytułu
tego przekształcenia. Stosownie do art. 4 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości ( Dz.U.
z 2005 r. Nr 175, poz. 1459 ze zm.) Burmistrz Miasta Brzeziny może udzielić bonifikaty
od opłaty z tytułu przekształcenia w odniesieniu do nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Miasto Brzeziny na podstawie uchwały Rady Miasta Brzeziny.

