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Zarządzenie Nr GN !łpoos
Burmistrza Miasta Redv
z dnia ?.ę..n?..(2*... zoos r.
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z týułu użytkowania wieczystego
nieruchomości gruntowej'

Na podstawie art' 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(jednolity tekst w ĐzU' z2001 r' Nr 142, poz. 1591 z dalszymi zmianami) oraz art.74 ust' 1
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (ednolity tekst w Dz'U. z
2000 r. Nr 46, poz. 543 z dalszymi zmianami) postanawiam
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1.

Gr
Fr
50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania
wieczystego nieruchomoŚci gruntowej połoŻonej w Redzie w obrębie 1 przy ul,P,
oznaczonej W ewidencji gruntÓw jako działka nr 34716 wykorzystywanej na cele
mieszkaniowe.

1. udzielii

2, po udzieleniu bonifikaty opłata roczna wynosi 87,40zł, obowiązuje w 2003 r.
przechodzi na rzecz osÓb trzecich.
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Zarządzenie wchodziw życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienĺe:

Użytkowniczka wieczysta Gr
F,
zobowiązana jest do uiszczania oplaty rocznej w
kwocie 17Ą,80 zł za uŻylkowanie wieczyste nieruchomoścĺgruntowej opisanej W s 1 punkt 1
n in iejsze go zarządzenia.
Użytkowniczka wieczysta wystąpiła z wnioskiem o udzielenie 50% bonifikaty od w/w opłaty załączĄąc
dowody o uzyskanych dochodach za 2002 r. wskazuJąc rlwnież, iŻ rodzina jest pięcioosobowa a

nieruchomoŚć wykorzystywana jest na cele mieszkaniowe.
Zgodnie z aĺt. 74 ust, 1 ustawy o gospodarce nieruchomoŚciami, osobom fizycznym, ktÓrych
dochÓd miesięczny na jednego członka rodzĺny nie przekracza 50% Średniego miesięcznego
wynagrodzenia w gospodarce narodowej na ostatni kwańał roku poprzedzającego ĺok, za który opłata
ma być Wnoszona, ogłoszonego przez Prezesa Glównego Urzędu Statystycznego, właściwyorgan
udziela na ich wniosek 50% bonifikaty od oplat rocznych z týułu użýkowania wieczystego
nieruchomoŚci gruntowej, jeŻeli nieruchomoŚr jest pÍzeznaczona lub wykorzystywana na cele
mieszkaniowe,
Średnie miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej za ostatni kwartał 2002 r. wynosi
2.225,41zł(M'P. z2oo3 r. Nr 9, poz. 138) a zatem 50% tego wynagrodzenia wynosi 1,112,70 zł'
Z załączonych przy wniosku dokumentiw ustalono, żo dochÓd mĺesĺęcznyna jednego czlonka
rodziny uŹytkownika wieczystego wynosi 355,55 zł zatem spelnione zostały przesłanki do udzielenia
50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowanĺawieczystego za 2oo3 r.
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Analiza do udzielenĺa boniflkaĘ od oplaty rocznej z Ęltułu uĘtkowanĺa wieczystego
Średnie miesięczne wynagrodzenie w gospodarce naľodow ej zalY kwartał 2002
wynosi 2'225,4l zł ,50Yo = I.ll2,70 zl (M,P. z 2003 r. Nr 9, poz' 138)

Wnioskodawca;

Gr
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Fr

(59I,l7 + 1 . 1 86,60) 1,777 ,17 zł
-liczba osób - 5
- dochód mlesięczny na jednego czlonka ľodzlny 355,55 zł
- dochód miesięczny

i nie przekracza 50Yo śľedniegomíesięcznego wynagrodzenia w gospodaľce naľodowej za ostatri
kwartał 2002r.
t

.lünioskodawcy spełniają!ĺ/armkido udzieleniaĺ}YoboniÍikaty w opłacie rocanej na 2003 ľ,

opłata roczna 174,80 zł - poudzieleniu

KIE

Gospodaĺk

EFERATU

boniÍikaľy 87,40 zł.

BUR1łÍI TB,Z
sĺ

