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BLR\IISTRZ NIIASTA MSZCZONOW A

za pośrednictw,em Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Mszczonowie

INTERPELACJA

Z,,,,::cam sie z r,r-nioskiem o zmlanęUchwĄNR LV1 l4I8lI8 RadY

),1,e. si:.el \lszczonou,a dnia 26_09_2018 roku w Sprawie warunków udzielenia

,_r s., ]. ti] i,ą, .rrr1,* będącym właścicielami budynków mieszkalnych
,:dloro,czinnr ch lub iokaii mieszkalnych lub społdzielniom mieszkaniowym

: o n i tl katl o d j e dnorazowej opłaty za ptzękształcęnie prawa uzytkowania
,,i lecn stego gruntow zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności

:,, ch gruntów.

Proponow ana 7rfliana ma polegać na zastosowaniu podobnych przepisów

pla\\,a dotyczących tego zagadnienia jak uchwaliła to Rada Miasta Warszawy

dla srvoich mieszkańców w dniu 13 grudniaż0I8 roku.

R.ada Miasta Warszawy zastosowała bonifikatę 98oń,

UZASADNIE1\IE

Rady Miasta Mszczonowa w w/w temacie podjęła Uchwałę Nr
L\.1i 41 8/2018 z dnia 26-09-ż018 roku udzielając bonifikat o rvartoŚciach

podobnvch jakie zostaĘ zastosowane w wielu miastach lł, Polsce,' 
iv zir,iazku , po-a.;ętą Uchwałą przezRade Miasta Srarszalrl proPonuje

L-]ono\\na dl skusję na polłl,ższv tetnat odnoszaca sie do \Iiasta i Grrrinr
i'lszczonori a, Chciałbj rn jednocześ nle za7nac4 c ze temat L chr" ał-, R:c,"

]uL:si.: _\I_szczonorra \r L\-1 -łi8 ]01E rrra cha:akier,*"rł3_,z'z;:": ',- ,
::7..:_-]]]1]13 Ze Lrlłaszczenie lćSt ttr przet :z;:,i ,_-:,-,:," -,l,Jl:; :|: :
].,,..aas;i co illen,a ska:Ł.,_. p;nSI,,\]. _-,-:]'"*:-.:_I;_._ --': ,:-1:-; :_'_ ,:,'
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Jednocześnie informuję ze podobną bonifftatę uchwaliła Rada Miasta
Płock.

Również Radni Sejmiku Wojewódżwa Mazowieckiego w ostafirich
dniach uchwalili Uchwałę o 98 Yo bonifikacie dotyczącą gruntów których
właścicielem jest wojewódźwo. Bonifikatatabędzie 98Yo, taka sama w kazdym
roku, niezależslie w którym roku oplata zaprzeksńałcenie zostanie wniesiona.

Bardzo proszę o ponowną dyskusję.
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