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UCHWAŁA NR .... / .... /2019 

RADY GMINY PIEKOSZÓW 

z dnia .................... 2019 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości położonej 

w Piekoszowie oznaczonej działką nr 523, przeznaczonej na poprawę zagospodarowania 

nieruchomości przyległych. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2019 poz. 506 i 1309), art. 68 ust. 1 pkt 10 i ust. 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 i 2348, z 2017 r. poz. 1509 oraz z 2019 r. 

poz. 270, 492, 801, 1309, 1589 i 1716) Rada Gminy Piekoszów uchwala, co następuje: 

§ 1.1 Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży działki nr 523 o pow.: 0,0554 

ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 0013 Piekoszów zbywanej w trybie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy 

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 i 2348, z 2017 r. 

poz. 1509 oraz z 2019 r. poz. 270, 492, 801, 1309, 1589 i 1716) na rzecz właścicieli nieruchomości 

przyległych celem poprawienia warunków ich zagospodarowania.  

§ 1.2 Ustala się maksymalną wysokość bonifikaty w wysokości 85% od ustalonej ceny sprzedaży. 

§ 2. Bonifikata ustalona zgodnie z treścią §1.2 może zostać zastosowana pod warunkiem, 

że sprzedaż nieruchomości wskazanej w §1.1 nastąpi na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych, 

które są przeznaczone lub wykorzystywane na cele mieszkaniowe. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Sporządziła: 

 A. Sideł – podinspektor 

ds. gospodarki nieruchomościami 

i mieniem gminnym  

17.09.2019 r. 

 

Sprawdził: 

E. Kryczka-Kierownik Referatu OŚM 

17.09.2019 r. 

 

Akceptacja prawna: 

M. Merta – adwokat 

17.09.2019 r. 

 

 

Zatwierdził: 

Z. Piątek- Wójt 

17.09.2019 r. 

 

  



UZASADNIENIE 

do UCHWAŁY Nr …/.../2019 RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia …........... 2019 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości położonej 

w Piekoszowie oznaczonej działką nr 523, przeznaczonej na poprawę zagospodarowania 

nieruchomości przyległych. 

Gmina Piekoszów jest właścicielem nieruchomości oznaczonej działką nr 523, położonej w obrębie 

ewidencyjnym 0013 Piekoszów przeznaczonej do sprzedaży w myśl art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 i 2348, z 2017 r. poz. 

1509 oraz z 2019 r. poz. 270, 492, 801, 1309, 1589 i 1716) na poprawę zagospodarowania 

nieruchomości przyległych. Dla przedmiotowej nieruchomości w dniu 20.12.2018 r. została podjęta 

uchwała nr III/25/2018 Rady Gminy Piekoszów w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie 

bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej oznaczonej działką o numerze ewidencyjnym 523, 

położonej w obrębie ewidencyjnym 0013 Piekoszów. 

Przedmiotowa nieruchomość nie posiada obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Natomiast w obowiązującym aktualnie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Piekoszów, przyjętym uchwałą Rady Gminy Piekoszów nr VI/34/2000 z dnia 

5 września 2000 r., zmienionym uchwałami Rady Gminy Piekoszów nr XXXII/330/2005 z dnia  

28 września 2005 r., nr LXVIII/464/2014 z dnia 31 października 2014 r. i zmianą nr XL/276/2017 z dnia 

31 maja 2017r. przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenach mieszkaniowych 

i mieszkaniowo-usługowych.  

Warunkami, od których spełnienia uzależnia się udzielenie bonifikaty będzie przeznaczenie, zarówno 

działki zbywanej, jak i tej której ma stanowić uzupełnienie, na cele mieszkaniowe. 

Naliczona bonifikata będzie podlegać zwrotowi, jeżeli nabywca nieruchomości zbędzie lub 

wykorzysta ją na inne cele niż cele uzasadniające udzielnie bonifikaty, przed upływem 10 lat, licząc od 

dnia nabycia. 

 

Sporządziła: 

 A. Sideł–podinspektor ds. gospodarki 

nieruchomościami i mieniem 

gminnym  

17.09.2019 r. 

 

Sprawdził: 

E. Kryczka–Kierownik Referatu OŚM 

17.09.2019 r. 

 

 

Zatwierdził: 

Z. Piątek–Wójt 

17.09.2019 r. 

 

 


