
 

Uchwała Nr XIX/140/08 

Rady Miejskiej w Drezdenku   

z dnia 28 lutego 2008 roku 

 

w sprawie uchylenia uchwały Nr XLI/355/05 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 25 października 

2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia 

prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność 

Gminy Drezdenko oraz uchwały Nr XVIII/135/08 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 31 stycznia 

2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia 

prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; zmiany Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 

220, Nr 62 poz. 558,  Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003r. 

Nr 80 poz. 717 i  Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102  poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203, Dz. 

U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i  Nr 175 poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 

poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218), art. 4 ust.3, 

ust.5 i ust. 11 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania 

wieczystego   w prawo własności nieruchomości Dz. U. z 2005r. Nr 175 poz. 1459; zmiana Dz. 

U. z 2007r.  Nr 191 poz. 1371) oraz art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku    

o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603; zmiany Dz. 

U. z 2004r.   Nr 281 poz. 2782, Dz. U. z 2005 r. Nr 130 poz. 1087, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 

poz. 1459, Dz. U. z 2006r. Nr 104 poz. 708, Nr 220 poz. 1601 i Nr 220 poz. 1600, Dz. U.       

z 2007r. Nr 69 poz. 468 i Nr 173 poz. 1218) 

 

uchwala się, co następuje:  

§  1. 

Uchyla się uchwałę Nr XLI/355/05 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 25 października 2005 roku 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy 

Drezdenko oraz uchwałę Nr XVIII/135/08 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 31 stycznia 2008 

roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia 

prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. 

§  2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Drezdenko. 

§  3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



 

Uzasadnienie: 

Zgodnie z wyrokiem wojewódzkiego sądu administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim art. 68 

ustawy o gospodarce nieruchomościami nie daje podstaw do wydania aktu o charakterze 

generalnym, odnoszącym się do ogólnie określonego kręgu podmiotów, niesprecyzowanych 

nieruchomości, przed ustaleniem ceny w sposób określony w art. 67 tej ustawy. 

Decyzja o udzielenie bonifikaty należy zgodnie z art. 68, w związku z art. 4 pkt 9 ustawy           

o gospodarce nieruchomościami do organu wykonawczego – to jest burmistrza, a radzie gminy 

służy jedynie uprawnienie do wyrażenia zgodny bądź odmowy wyrażenia zgody na udzielenie 

bonifikaty. 

Uzyskanie zgody na zastosowanie bonifikaty możliwe jest wyłącznie w przypadku ziszczenia się 

przesłanek wymienionych w art. 68 ustawy, a nadto po ustaleniu ceny. 

 

 

 

 

 
 


