
UCHWAŁA NR XLIII/1253/14
RADY MIASTA SZCZECIN

z dnia 21 lipca 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie osobom fizycznym bonifikaty 
od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, 
w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność gminy Miasto Szczecin 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379), art. 4 ust. 5, 7 pkt 2 i 11a ustawy 
z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 
nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 267); Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XX/518/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na udzielenie osobom fizycznym bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa 
użytkowania wieczystego w prawo własności, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących 
własność gminy Miasto Szczecin (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2008 r., Nr 53 poz. 1174, zm. Dz. Urz. Woj. 
Zach. z 2010 r., Nr 81 poz. 1533), wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalnym, przeznaczona w akcie notarialnym 
ustanowienia użytkowania wieczystego i wykorzystywana jedynie na własne cele mieszkaniowe;”;

2) w § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W przypadku przedsiębiorców, pozostała do spłaty z tytułu przekształcenia kwota podlega 
oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej wyższej o punkt procentowy od maksymalnej 
stopy referencyjnej Komisji Europejskiej, ustalonej na dzień 2 stycznia roku kalendarzowego, 
w którym przypada termin spłaty kolejnej raty.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin 

Jan Stopyra
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