
Proiekt

zdnia ...................
Zatwierdzony przez

UCHWALA NR....................
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 2020 r.

zmieniajjjca uchwat^ Nr III/24/18 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 19 grudnia 2018 roku 
w sprawie warunkow udzielania bonifikat od oplat jednorazowych z tytulu przeksztalcenia prawa 

uzytkowania wieczystego gruntow stanowiqcych wlasnosc gminy Miasto Piotrkow Trybunalski w prawo 
wlasnosci tych gruntow i wysokosci stawek procentowych tych bonifikat.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie gminnym (Dz.U. 2019 r. 
poz. 506, zmiany: poz. 1309; poz. 1696; poz. 1815 i poz. 1571) oraz art. 9 ust. 4 i 5 ustawy zdnia 20 lipca 
2018 r. o przeksztalceniu prawa uzytkowania wieczystego gruntow zabudowanych na cele mieszkaniowe 
w prawo wlasnosci tych gruntow (Dz.U. 2019 r. poz. 916) uchwala si^, co nast^puje:

§ 1. W uchwale Nr 111/24/18 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zdnia 19 grudnia 2018 roku 
w sprawie warunkow udzielania bonifikat od oplat jednorazowych z tytulu przeksztalcenia prawa uzytkowania 
wieczystego gruntow stanowi^cych wlasnosc gminy Miasto Piotrkow Trybunalski w prawo wlasnosci tych 
gruntow i wysokosci stawek procentowych tych bonifikat w § 2 skresla si$ ust. 2.

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza si? Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
§ 3. Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urz?dowym Wojewodztwa Lodzkiego i wchodzi w zycie po 

uplywie 14 dni od dnia ogloszenia.
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Uzasadnienie
do projektu uchwaty zmieniaj^cej uchwai? Nr III/24/18 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 

19grudnia 2018 roku w sprawie warunkow udzielania bonifikat od opiat jednorazowych z tytulu 
przeksztaicenia prawa uzytkowania wieczystego gruntow stanowiqcych wlasnosc gminy Miasto Piotrkow 
Trybunalski vv prawo wiasnosci tych gruntow i wysokosci stawek procentowych tych bonifikat.

W dniu 19 grudnia 2018 r. Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego podj^la uchwal? Nr III/24/18 w sprawie 
warunkow udzielania bonifikat od oplat jednorazowych z tytutu przeksztalcenia prawa uzytkowania 
wieczystego gruntow stanowi^cych wlasnosc gminy Miasto Piotrkow Trybunalski w prawo wiasnosci tych 
gruntow i wysokosci stawek procentowych tych bonifikat.

§ 2 ust. 2 tej uchwaly stanowi, ze: „JezeIi zaswiadczenie potwierdzajqce przeksztalcenie prawa uzytkowania 
wieczystego w prawo wiasnosci gruntu, o ktdrym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 ustcrwy zostaio dorqczone 
wiascicielowi po dniu 31 grudnia 2019 r. mote on wniesc oplat? jednorazowq za przeksztalcenie w terminie do 
dnia 29 lutego 2020 r. z zachowaniem prawa do bonifikaty od tej oplaty w wysokosci 60 %. "

TreSc tego zapisu byla zgodna z owczesnie obowi^zuj^cymi przepisami ustawy o przeksztalceniu prawa 
uzytkowania wieczystego gruntow zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo wiasnosci tych gruntow. 
PoniewaZ zapisy przedmiotowej ustawy ulegly zmianie w tyin zakresie, w celu dostosowania zapisow uchwaly 
do aktualnie obowi^zuj^cych przepisow prawa zgodnie z ktorymi „Jezeli zaswiadczenie potwierdzajqce 
przeksztalcenie zostaio dor?czone po dniu 30 listopada 2019 r, osobom fizycznym b?dqcym wlascicielami 
budynkow mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych tub spoldzielniom mieszkaniowym, 
w przypadku zgloszenia zamiaru wniesienia oplaty jednorazowej w terminie 2 miesi?cy od dnia otrzymania 
tego zaswiadczenia, przysluguje bonifikata od tej oplaty w wymiarze obowiqzujqcym w roku, w ktdrym 
nastqpilo przeksztalcenie, pod warunkiem wniesienia oplaty jednorazowej uwzgl?dniajqcej t? bonifikat? 
w terminie 2 miesi?cy od dnia otrzymania informacji, o ktdrej mowa w art. 7 ust. 8. " zachodzi koniecznosc 
wykreslenia z tresci uchwaly § 2 ust. 2.

Z uwagi na powyZsze, Prezydent Miasta przyj^l przygotowany projekt uchwaly zmieniajqcej uchwaly Nr 
111/24/18 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie warunkow udzielania 
bonifikat od oplat jednorazowych z tytulu przeksztalcenia prawa uzytkowania wieczystego gruntow 
stanowi^cych wlasnosc gminy Miasto Piotrkow Trybunalski w prawo wiasnosci tych gruntow i wysokosci 
stawek procentowych tych bonifikat i polecil przekazac go pod obrady Rady Miasta po uprzednim 
zaopiniowaniu przez wlasciwe komisje problemowe Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
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