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r.

udziclania bonifikat od oplat jednorlzorvvch z tytulu przcksztalccnia prarva
uż,t,tkorvania rviccą,stcgo gruntórv stanowiącl,ch rvlasnośćGminy Nysa rv pra}yo rvlasności tych
gruntórv i rvysokości starvck pr<lccntolvycIr tych bonilikat.

rv sprarvic rvarunkórv

Na podstarr,ic art. l 8 ust, 2 pkt l 5 tlstawv z dnia 8 marca l990r. o samorządzie gnrinnvtn (Dz. U. z 20l8r.
poz.99Ą, 1000, l349 i l432) ortlz- art.9 ust.4 i5 ustarvy zdnia 20lipca 20l8r. o przcksztalceniu prawa
uz},tkowania \\,iecz\stego gruntów zabudorvanych na cele micszkaniorve \\,pra\\,o rvlasności ty,ch grrrntórv
(Dz. U. poz. l716). Rada Miejska rv Nysie tIchwala. co następujc:
§ l. Wyraźa się zgodę tla trdzieletlie bonitikaty od oplat1, jcdnorazorvej ztl,ttllu przeksztalcenia prarva
użytkolvania wieczystego gruntów slanorviących lvlasnośc Gnrirry Nysa rv prawo rvlasności tych gruntórv
osoboln fizl,cznym będącl,nl rvlaścicielarni budynkórv rnieszkalnych jednorodzinnvclr lub lokali
nlieszkalnyclr lub spóldzielniottt nlieszkaniorvyln, lla rvarunkach określonych rv § 2 i § 3 uchrvaly.
§ 2. W5,sokośćbonifikat1

od

opłat1, jcdrlorazou,cj z tytultr przcksztalcerria. o któr;,rn nrow,a rv

lvynosi:

l) 60%

-

w,

§

l.

przypadku gdy oplata jednorazowa zostalrie rlnicsiona tv roku, rv który,nr nastąpilo

przeksztalceni

e:

2) 50% - rv przypadku gdy oplata jednorazowa zostanie rr,niesiona

rł, drugirn

roku po przcksztalccttitr;

3) 40% - rv przl,padku gdy,oplata jcdrlorazorva zostallie rvniesiorra \v trzecilll roktt po przcksztalceniu;

4)30% - rv przvpadkrr gdy,oplata jcdllorazorvazos(anic wniesiolra \\,czwartvl1,1 roku po przeksztalcenitt;
5)ż0% - rv przypadku gd;,oplata jcdtrorazorva zoslatlie rvnicsiorra rv piątynl roktt po prz.cksztalccrlitl;
6) l0% - rv przvpadku
§

gd,r, oplata

jedtlorazorva zostallie rvniesiona rv szóstyrn roku po przcksztalceniu.

J. Warunkicln udziclcnia boltifikaty, o której tno\va w

§ 2. jest:

l) zlożenie Burnrislrzowi Nysy 1liscnlrlcj inlorrnacji o zallliarzc dokonania oplaty jcdnorazorvcj;
2) brak zalcglości tinansowy,clt rvobcc Crniny Nysa ztl,tułu podatku od tlicrucltonlości orazz tvtulu oplat

rocznych za uzytkorvanie tvicczystc llieruclronrości, którcj dotyczy 1;rzeksztalccrlie.
§ .l. Wy,,konanic uclrrvaly porvierza się Burlnistrzorvi Nysy.

§ 5, Uchrvała rvchodzi rv
S/oj ervództrva Opolsk iego,

zvcic po upll,rvie

1.1

drli od drria ogłosz-cnia

rv
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