
Uchwała Nr          /          /2012
Rady Miasta Ząbki

z dnia                 2012 r.

w sprawie udzielenia bonifikaty na zbycie nieruchomości gruntowej

Na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 i art. 68 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651,  z późn. zm.)  Rada 
Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża  się  zgodę  na  udzielenie  60 % bonifikaty  od  wartości  przy  sprzedaży  części 
nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjne nr 200/6 i nr 200/9 z obrębu 0013,  01-13 
o łącznej powierzchni  0,0271 ha,  położonej  w Ząbkach przy ul.  Stefana Starzyńskiego, 
dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr WA1W/00024467/7.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ząbki.

§ 3

Uchwała  wchodzi  w życie  z  dniem podjęcia  i  podlega  ogłoszeniu  na  tablicy ogłoszeń 
w Urzędzie Miasta Ząbki.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ZĄBKI



U z a s a d n i e n i e 
do Uchwała Nr          /          /2012

Rady Miasta Ząbki
z dnia                 2012 r.

w sprawie udzielenia bonifikaty na zbycie nieruchomości gruntowej

Podjęcie niniejszej uchwały wynika z upoważnienia, zawartego w  art.18 ust.2 pkt 9 lit. a 

ustawy o samorządzie gminnym, który to przepis do wyłącznej własności Rady Miejskiej zastrzega 

prawo  określenia  zasad  nabywania,  zbywania  i  obciążania  nieruchomości  oraz  ich 

wydzierżawiania  lub  wynajmowania  na  czas  oznaczony  dłuższy  niż  3  lata  lub  na  czas 

nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady gminy jest wymagana 

również  w przypadku,  gdy po umowie  zawartej  na  czas  oznaczony do 3  lat  strony  zawierają 

kolejne  umowy,  których  przedmiotem  jest  ta  sama nieruchomość;  do  czasu  określenia  zasad 

burmistrz  może  dokonywać  tych  czynności  wyłącznie  za  zgodą  Rady,  wyrażonej  w  drodze 

uchwały.

Wymieniona w projekcie uchwały część nieruchomości gruntowej zostanie zbyta zgodnie 

z art.  37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 

z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) przedmiotem zbycia jest nieruchomość lub jej części, jeśli 

może poprawić warunki  zagospodarowania nieruchomości  przyległej,  stanowiącej  własność lub 

oddanej w użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza tę nieruchomość lub jej części nabyć, 

jeżeli nie może być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości.

Zgodnie z  art.  68 ust.  1  pkt  10 w/w ustawy możliwe jest  udzielenie bonifikaty od ceny 

nieruchomości  osobie, o której mowa w art. 37 ust. 2 pkt 6, z zastrzeżeniem, że nieruchomość 

przyległa jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe.

Z  uwagi  na  powyższe  możliwe  jest  udzielenie  60  %  bonifikaty  od  wartości  części 

nieruchomości,  oznaczonej jako działki  ewidencyjne nr  200/6 i  nr  200/9 z obrębu 0013,  01-13 

o łącznej  pow.  0,0271  ha,  położonej  w Ząbkach  przy  ul.  Stefana  Starzyńskiego,  w  przypadku 

sprzedaży właścicielowi nieruchomości sąsiedniej objętej księgą wieczystą Nr WA1W/00024342/5 

oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 200/4 z obrębu 0013, 01-13 położonej w Ząbkach przy 

ul. gen. Józefa Hallera 31. Nabywane działki poprawią warunki zagospodarowania nieruchomości 

przyległej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.

Na działce nr 200/9  zlokalizowana jest stacja transformatorowa 15/0,4 kV stanowiąca własność 

PGE  Dystrybucja  SA  Oddział  Warszawa  natomiast  na  działce  nr  200/6  zlokalizowane 

są podziemne sieci infrastruktury technicznej. Przedmiotowe naniesienia ograniczają możliwości 

zabudowy  i  zagospodarowania  działek  zgodnie  z  przeznaczeniem  wynikającym  z  MPZP 

(zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna).


