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Pani 

~arta Przyvvara
KREUJE 

Radna Rady Miejskiej vv lodzi 

Sekretarz Mia.ta lad,i 

ul . Piotrkowsko 104 

90-926 tcdz 
tel. : +48 4 2 638 4 1 6 4 

lox +4 8 42 638 44 24 

e-mail: sekretoriot.sekreta rzo@uml.lodz. pl 

W odpowiedzi na zapytanie, wniesione przez Paniq Radnq w dniu 

6 maja 2020 r. w sprawie procedur zwiqzanych ze ztozeniem wniosku 

o przeksztatcenie prawa uzytkowania wieczystego gruntu w prawo wta snosci, 

informuj~. 

Korespondencja dotyczqca udzielenia bonifikaty w rllmach przeksztatcenia 

prawa uzytkowania wieczystego w prawo wtasnosci moze bye wnoszona 

za posrednictwem poczty, drogq elektronicznq poprzez platform~ ePUAP, 

wybierajqc formularz pisma og61nego i zatqczajqc do niego skan odr~cznie 

podpisanego dokumentu, bqdz osobiscie, umieszczajqc stosowny wniosek 

w pojemnikach ustawionych przy wejsciach do Urz~du w nast~pujqcycr. 

lokalizacjach : ul. Piotrkowska 110, ul. Zachodnia 47, al. Pitsudskiego 100, 

ul. Sienkiewicza 5. Pisma nalezy kierowac do Prezydenta Miasta todzi , 

ul. Piotrkowska 104 90-926 t6dz, za posrednictwem Wydziatu Zbywania 

i Nabywania Nieruchomosci w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem UMt. 

Warunkiem uzyskania bonifikaty jest brak przeterminowanych zalegtosci 

w zobowiqzaniach pieni~znych wobec Miasta todzi z tytutu podatku 

od nieruchomosci, rocznej optaty za uzytkowanie wieczyste, optaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz rocznej optaty przeksztatceniowej 

w odniesieniu do wszystkich posiadanych nieruchomosci, potozonych na terenie 

todzi. Konieczne jest r6wniez ztoienie oswiadczenia , iz nieruchomosc, 
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ktorej dotyczy przeksztatcenie, wytqcznie niu 

mieszkaniowych nie jest wykorzystywana do prowadzenia dziatalnosci 

Informacje w powyiszym zakresie opisane Sq na stronie 

internetowej Urz~du Miasta todzi pod linkiem: https://umLlodz.pl/dla 

mieszkancow/uzytkowanie-wieczyste/, co moie bye pomocne dla mieszkar'icow 

przy zatatwianiu spraw w powyiszym zakresie. 

Z obowiqzujqcq procedurq, przedtoienie zaswiadczenia 0 stanie 

zalegtosci nie jest wymagane, jedynie oswiadczenia 

o nieposiadaniu przeterminowanych naleinosci w zobowiqzaniach pieni~inych 

wobec Miasta todzi. Informacje 0 wysokosci opiat oraz ewentualnym stanie 

moina w Wydziale Finansowym UMt, wybierajqc najbardziej 

dogodnq form~: 

a. tradycyjnq (papierowq) po zioieniu pisma/wniosku 

w formie papieroweJ (obecnie tylko za posrednictwem poczty 

lub przez umieszczenie w pojemnikach ustawionych przy wymienionych wyiej 

lokalizacjach), 

b. - po uprzednim ztoieniu pisma/wniosku przez elektroniclnq 

skrzynk~ po zarejestrowaniu si~ na platformie ePUAP, 

za pomocq poczty elektronicznej zatqcznik do e-maila naleiy wowczas 

podpisac podpisem kwalifikowanym. 

Odnoszqc do przedstawionych przez mieszkar'ica problemow technicznych 

zwiqzanych ze wniosku elektronicznq, wyjasniam, 

ie analizujqc zgtoszenie, podj~to udanq pr6b~ wypefnienia og61nego 

wraz z dodatkowych plik6w. T~ samq wykonano w przypadku 

formularza zgfoszeniowego na Service a catv test przeprowadzono 

z wykorzystaniem przeglqdarki Firefox Quantum. Z informacji otrzymanych z Service 

Desk ePUAP wynika, ii problemy, kt6re pojawity u mogty wynikac 

np. z wykorzystywania innej przeglqdarki (szczeg6lnie Google Chrom). 

W przypadku stosowania przeglqdarki Firefox i nadal wyst~pujqcych usterek 

2 


https://umLlodz.pl/dla


technicznych, btCjd naleiy zgtosic do Service Desk ePUAP to platforma 

obstugiwana przez Centralny Osrodek Informatyki Ministerstwu 

Cyfryzacji. 

Barbara MROZOWSKA-NIERADKO 

Biura Rady 

Wydziatu Organizacyjno-Administracyjnego 
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