
 
 
 
 

Dziennik Urzędowy 
Województwa Zachodniopomorskiego Nr 88 – 12572 –          Poz. 1601  

 
Poz. 1601 

 
UCHWAŁA NR XXXIII/169/06 

Rady Gminy Bielice 
z dnia 28 czerwca 2006 r. 

 
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania 
wieczystego w prawo własności nieruchomości wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a 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 i Nr 116, 
poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 4 ust. 1 i 2 
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nierucho- 
mości i art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 13, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459; 
z 2006 r. Nr 6, poz. 70) Rada Gminy Bielice uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wie- 

czystego w prawo własności nieruchomości, osobom fizycznym i prawnym w odniesieniu do nieruchomości sta- 
nowiących własność gminy zabudowanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe w wysokości: 
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w łatach 1959 - 1970; 

w latach 1971 - 1980; 
w latach 1981 - 1990; 
po roku 1990. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Zachodniopomorskiego. 
 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

Wiesław Seniuk 
 
 
 


