
 
 

ZARZĄDZENIE 

WOJEWODY POMORSKIEGO 

z dnia 30 czerwca 2020 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków udzielania oraz wysokości stawki 
procentowej bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 
wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, 

stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie Gminy Miasta Gdańska  

Na podstawie art. 9 ust. 3a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego 
gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 139, 
568 i 695) oraz art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej 
w województwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1464), zarządza się, co następuje: 

§ 1. W zarządzeniu Wojewody Pomorskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie 

nr NSP-II.7582.7.1.2019 dotyczącej określenia warunków udzielania oraz wysokości stawki procentowej 
bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów 
zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów stanowiących własność Skarbu 
Państwa, położonych na terenie Gminy Miasta Gdańska, w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Warunkami udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej obejmującej rok, w którym nastąpiło 
pisemne zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej są: 

1) pisemne zgłoszenie zamiaru jednorazowego wniesienia opłaty w terminie pomiędzy 

od 1 do 31 stycznia danego roku z tym zastrzeżeniem, że pisemne zgłoszenie zamiaru jednorazowego 
wniesienia opłaty obejmującej rok 2019 winno nastąpić najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020 r. 
z zastrzeżeniem pkt 2, 3 i 4; 

2) jeżeli zaświadczenie potwierdzające przekształcenie na dzień 1 stycznia 2019 r. zostało doręczone po 
dniu 31 grudnia 2019 r., pisemne zgłoszenie zamiaru jednorazowego wniesienia opłaty obejmującej 
rok 2019 winno nastąpić w terminie 6 miesięcy od dnia doręczenia zaświadczenia; 

3) jeżeli właściciel gruntu, który w terminach określonych w pkt 1 i 2 zgłosił pisemnie zamiar 
jednorazowego wniesienia opłaty, a w dniu wydania informacji o wysokości opłaty jednorazowej 
albo decyzji o ustaleniu wysokości opłaty jednorazowej obejmującej rok 2019 lub 2020 posiadał 
zaległości wobec Skarbu Państwa lub Gminy Miasta Gdańska określone w ust. 1 niniejszego 
paragrafu, a następnie uregulował te zaległości, a mimo to upłynął mu termin na ponowne zgłoszenie 
zamiaru jednorazowego wniesienia opłaty wskazany w pkt 1 i 2, może zgłosić pisemnie zamiar 
jednorazowego wniesienia opłaty obejmującej rok 2019 lub 2020 do dnia 31 lipca 2020 r.; 

4) jeżeli zaświadczenie potwierdzające przekształcenie w roku 2020 lub latach następnych zostało 
doręczone po dniu 31 grudnia danego roku, pisemne zgłoszenie zamiaru jednorazowego wniesienia 
opłaty winno nastąpić w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia zaświadczenia; 

5) wniesienie opłaty jednorazowej w kwocie uwzględniającej bonifikatę w terminie 90 dni od dnia 
doręczenia informacji o wysokości opłaty jednorazowej albo decyzji o ustaleniu wysokości opłaty 
jednorazowej, nie później jednak niż do 31 grudnia danego roku.”.. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia środa, 8 lipca 2020 r.

Poz. 3061



§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego. 

  
 

Wojewoda Pomorski 
 
 

Dariusz Drelich 
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