
UCHWALA NR LXXIX/2119/18 
RADY MIEJSKIEJ W LODZI 

z dnia 14 listopada 2018 r. 

w sprawie okreilenia wysokoici i warunk6w udzielania bonifikat od oplaty 
jednorazowej za przeksztalcenie prawa uiytkowania wieczystego gruntu stanowiqcego 

wlasnoif Miasta todzi  zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo wlasnoici tego 
gruntu. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, 1000, 1349 i 1432), art. 9 ust. 4 i 5 
ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przeksztatceniu prawa uiytkowania wieczystego grunt6w 
zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo wtasnoici tych grunt6w (Dz. U, z 2018 r., 
poz. 17 16), Rada Miejska w Lodzi 

uchwala, co nastgpuje: 

9 1. Wyraza siq zgodq na udzielenie bonifikaty od optaty jednorazowej za przeksztalcenie 
prawa uiytkowania wieczystego gruntu stanowiqcego wlasnoSC Miasta Lodzi w prawo 
wlasnoici tego gruntu: 

1)osobom fizycznym bqdqcym wtaicicielami lokali mieszkalnych lub budynk6w 
mieszkalnych jednorodzinnych; 

2) sp6ldzielniom mieszkaniowym bqdqcym wlaicicielami lokali mieszkalnych oraz 
budynk6w mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych w czqSci przeznaczonej na 
cele mieszkaniowe. 

5 2. Bonifikaty od oplaty jednorazowej za przeksztalcenie prawa uzytkowania 
wieczystego w prawo wlasnoici gruntu ustala siq w wysokoici: 

1) 60% - wprzypadku, gdy oplata jednorazowa zostanie wniesiona wroku, w kt6rym 
nastqpilo przeksztalcenie; 

2) 50% - wprzypadku, gdy optata jednorazowa zostanie wniesiona wdrugim roku 
po przeksztalceniu; 

3) 40% - w przypadku, gdy oplata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku 
po przeksztalceniu; 

4) 30% - w przypadku, gdy optata jednorazowa zostanie wnicsiona w czwartym roku 
po przeksztalceniu; 

5) 20% - w przypadku, gdy oplata jednorazowa zostanie wniesiona w piqtym roku 
po przeksztalceniu; 

6) 10% - w przypadku, gdy optata jednorazowa zostanie wniesiona w sz6stym roku 
po przeksztalceniu; 

9 3. Warunkiem udzielenia bonifikat, o kt6rych mowa w 5 2 jest: 

1) brak przeterminowanych zalegloici w zobowiqzaniach pienieznych wobec Miasta todzi 
z tytuh podatku od nieruchomoici, rocznej optaty za uzytkowanie wieczyste, rocznej 
optaty przeksztatceniowej i optaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

2) zloienie przez wlaiciciela nieruchomoici oiwiadczenia, i i  lokal, z kt6rym zwiqzany by1 
udzial w uzytkowaniu wieczystym, jest lokalem faktycznie wykorzystywanym wylqcznie 
na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. 
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5 4. Wykonanie uchwaly powierza siq Prezydentowi Miasta Lodzi. 

5 5. Uchwafa wchodzi w zycie z dniem 1 stycznia 2019 r., jednak nie wczeiniej niz po 
uplywie 14 dni od dnia jej ogfoszenia w Dzienniku Urzqdowym Wojew6dztwa t6dzkiego. 
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