
 

UCHWAŁA NR XVII/130/2019 

RADY MIEJSKIEJ W SOKÓŁCE 

z dnia 19 grudnia 2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały określającej zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz 

ich wydzierżawienia lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony 

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

(Dz. U z 2019 poz. 506, 1309, 1696 i 1815), art. 13, art. 43 i 44, art. 67 ust. 1 pkt 1, art. 82, 83 i 84 ust. 3 

pkt 1 – ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2204 

z 2019 roku poz. 270, 492, 801, 1309, 1589, 1716 i 1924) – uchwala się co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXI/160/08 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zasad 

nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas 

oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2008 roku Nr 90, poz. 861, 
Nr 153, poz. 1487 z 2009 roku Nr 8, poz. 62 z 2010 r Nr 106 poz. 1557, z 2015 r poz. 1626 z 2018 roku 

poz. 5288), wprowadza się następujące zmiany: 

w § 24. ust. 1. dodaje się ust. 1b; 

„1b/. Za nieruchomości oddane w trwały zarząd  jednostkom organizacyjnym gminy Sokółka, na cele 

utrzymania cmentarzy, udziela się bonifikaty od opłat rocznych, ustalonych na podstawie art. 83 ustawy 

w wysokości 99%”. 

§ 2. Wykonanie  Uchwały powierza się Burmistrzowi Sokółki. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sokółce 

Piotr Karol Bujwicki 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 24 grudnia 2019 r.

Poz. 6302
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