
 

 

UCHWAŁA NR XLV/297/17 

RADY MIEJSKIEJ W TOLKMICKU 

z dnia 27 listopada 2017 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowych zbywanych 

 na poprawienie zagospodarowania nieruchomości przyległych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. a ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2017 r. poz.1875) 

w związku z art. 68 ust.1 pkt.10, pkt.1b, ust. 2. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami 

(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, poz. 2260, Dz. U. z 2017 r. poz.624, poz.820, poz.1508, poz.1529, 

poz. 1595) uchwala się, co następuje: 

§ 1.  Wyraża się zgodę na udzielenie przez Burmistrza Tolkmicka bonifikaty od ceny nieruchomości 

gruntowych zbywanych osobom fizycznym na poprawienie zagospodarowania nieruchomości przyległych 

wykorzystywanych na cele mieszkalne w wysokości 50%. 

§ 2.  Wyraża się zgodę na udzielenie przez Burmistrza Tolkmicka bonifikaty od pierwszej opłaty rocznej za 

oddanie nieruchomości na wieczyste użytkowanie osobom fizycznym na poprawienie zagospodarowania 

nieruchomości przyległych wykorzystywanych na cele mieszkaniowe w wysokości 50% opłaty . 

§ 3.  Bonifikaty , o których mowa w § 1 i 2 mogą być udzielone , jeżeli zostaną spełnione łącznie warunki: 

1) nieruchomość nie jest przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele 

publiczne, a w przypadku braku planu nie jest objęta decyzja o lokalizacji celu publicznego, 

2) wnioskodawca lub jego poprzednik prawny jest właścicielem lub wieczystym użytkownikiem przyległej 

nieruchomości, 

3) posiadacz nieruchomości złoży wniosek o nabycie i udzielenie bonifikaty do dnia 31 grudnia 2018 r. 

§ 4. Koszty przygotowania nieruchomości do zbycia lub oddania na wieczyste użytkowanie oraz 

przeniesienia prawa własności w formie aktu notarialnego ponosi kupujący. 

§ 5. Wykonanie Uchwały powierz się Burmistrzowi Tolkmicka. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 

dr Magdalena Dalman 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 3 stycznia 2018 r.

Poz. 60
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