
W trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami [tekst jedn. Dz. U. 

z 2015 r., poz. 1774 ze zm.] w 2015 roku udzielono : 

I. Bonifikaty [50%] od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu 

Państwa [zadania z zakresu administracji rządowej] - art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 

roku o gospodarce nieruchomościami: 

  Wysokość ulgi, odroczenia, 

L. p. Osoba fizyczna, osoba prawna, umorzenia lub rozłożenia 

 jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej spłaty na raty 

w kwocie powyżej 500,00 zł 

1. Pani Małgorzata Daliszewska 842,16 zł 

2. Pani Maria Damasik 757,29 zł 

3. Pani Maria Dawidzińska 593,12 zł 

4. Państwo Izabela i Krzysztof Deseccy 545,90 zł 

5. Państwo Krystyna i Władysław Grupka 586,51 zł 

6. Pan Michał Koźlik 521,25 zł 

   

II. Zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 

Skarbu Państwa [zadania z zakresu administracji rządowej] - art. 71 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o 

gospodarce nieruchomościami: 

L. p. Osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna 

nieposiadająca osobowości prawnej 

Wysokość ulgi, odroczenia, 

umorzenia lub rozłożenia spłaty na 

raty 

w kwocie powyżej 500,00 zł 

   

1. Pani Iwona Banachowicz 2306,41 zł 

2. Pani Irena Bednarek 1578,66 zł 

3. Pan Jerzy Bełdyga 674,28 zł 

4. Państwo Małgorzata i Piotr Hachuj 685,71 zł 

5. Pan Grzegorz Tomczak 1007,91 zł 

6. Pani Grażyna Wypych 1052,65 zł 

   

III. Bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomością Powiatu Poznańskiego [zadania 

własne] - art. 84 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami: 

L. p. Osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka 

organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 

Wysokość ulgi, odroczenia, 

umorzenia lub rozłożenia spłaty na 

raty 

w kwocie powyżej 500,00 zł 

1. Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach 47 580,41 zł 
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IV. Nie wyrażono zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu 

nieruchomością Powiatu Poznańskiego [zadania własne] - art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 roku o gospodarce nieruchomościami: 

W trybie ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo 

własności nieruchomości [Dz. U. z 2012 r. poz. 83 ze zm.] w 2015 roku : 

I. Rozłożono na raty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 

nieruchomości Skarbu Państwa [zadania z zakresu administracji rządowej] 

- art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo 

własności nieruchomości: 

  Wysokość ulgi, odroczenia, 

L. p. Osoba fizyczna, osoba prawna, umorzenia lub rozłożenia 

 jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej spłaty na raty 

w kwocie powyżej 500,00 zł 

1. Państwo Renata i Mariusz Hermann 20426,00 zł 

2. Państwo Renata Dzierzkiewicz-Hermann i Mirosław Hermann 20426,00 zł 

3. Pan Bartosz Garstka 17454,00 zł 

4. Państwo Justyna i Ryszard Strojni 130059,00 zł 

5. Pani Arltta Chlebowska 65029,50 zł 

6. Dragon sp. z o.o. 65029.50 zł 

7. Państwo Iwona i Piotr Koźliccy 66435,00 zł 

8. Państwo Iwona i Piotr Koźliccy 61138,00 zł 

9. Pan Bartłomiej Dąbrowski 21402,67 zł 

10. Pan Wojciech Dąbrowski 5350,67 zł 

11. Pani Katarzyna Dąbrowska 5350,67 zł 

12. Państwo Maria i Kazimierz Szczepańscy 46945,00 zł 

13. Państwo Magdalena i Michał Reck 79931,00 zł 

   

II. Nie udzielono bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 

w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa [zadania z zakresu administracji rządowej] 

- art. 4 ust. 7  - 1 0  ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego 

w prawo własności nieruchomości. 
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