
Uchwała Nr 786/153/16 

Zarządu Województwa Mazowieckiego 

z dnia 24 maja 2016 r. 

 

w sprawie udzielenia Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie bonifikaty od opłat 

rocznych za 2016 r. z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, położonych  

w Warszawie przy ulicy Solec 24 i 24A 

 

 Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 

o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486), art. 73 ust. 3 ustawy  

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 i 1777 

oraz z 2016 r. poz. 65) oraz § 9 ust. 3 załącznika do uchwały Nr 188/13 Sejmiku 

Województwa Mazowieckiego z dnia 25 listopada 2006 r. w sprawie zasad gospodarowania 

mieniem Województwa Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 13013)  

– uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

 

Udziela się Muzeum Azji i Pacyfiku bonifikaty w wysokości 80%: 

1) od opłaty rocznej za 2016 rok wynoszącej 11.452,95 zł z tytułu użytkowania wieczystego 

nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Solec 24A, oznaczonej, jako 

działki ewidencyjne nr 11/2 i 11/3 o łącznej powierzchni 821 m2. Po uwzględnieniu 

bonifikaty opłata roczna za 2016 rok wynosić będzie 2.290,59 zł; 

2) od opłaty rocznej za 2016 rok wynoszącej 15.046,62 zł z tytułu użytkowania wieczystego 

nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Solec 24, oznaczonej, jako 

działka ewidencyjna nr 11/1 o powierzchni 5990 m2. Po uwzględnieniu bonifikaty opłata 

roczna za 2016 rok wynosić będzie 3.009,32 zł. 

 

§ 2. 

 

Opłatę roczną, o której mowa w § 1, należy wpłacić w terminie 7 dni, licząc od daty 

otrzymania niniejszej uchwały, na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26 - IX O/W-wa PKO BP S.A. 

Nr 93 1020 1097 0000 7802 0007 5622. 

 

§ 3. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. 

 

§ 4. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Marszałek 

Województwa Mazowieckiego 

 

 

Adam Struzik 


