
Projekt

przygotowany przez Wójta Gminy 
Siemyśl

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY SIEMYŚL
z dnia .................... 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości. 

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 10 i ust. 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.1) ) Rada Gminy Siemyśl 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie współwłaścicielom nieruchomości oznaczonej działką 
nr 389/1, bonifikaty w wysokości 90 % od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej 
oznaczonej działką nr 390/1 o pow. 0,0901 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Siemyśl. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siemyśl. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 143, 
poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307 i Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 
622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 
1110 i Nr 224, poz. 1337 oraz z 2012 r. poz. 908 i 951.
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Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 

nieruchomości. 

W dniu 8 sierpnia 2012 r. została podjęta uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej działką nr 390/1 o pow. 
0,0901 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Siemyśl, w celu poprawy warunków 
zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej działką nr 389/1. Właściciele 
działki nr 389/1 wystąpili z wnioskiem o zastosowanie 90 % bonifikaty na zakup działki 
390/1 motywując tym, iż po wykupieniu wyremontuje, oświetli i będzie utrzymywała 
drogę na swój koszt w związku z tym będą musieli ponieść duże nakłady finansowe. Mając 
powyższe na uwadze proszę o podjęcie proponowanej uchwały. 
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