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UCHWAŁA NR XV/114/2019
RADY MIEJSKIEJ W KĘTRZYNIE
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie o zmianie Uchwały Nr LVIII/438/98 Rady Miejskiej w Kętrzynie z 28 stycznia 1998 r.
w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność
Gminy Miejskiej Kętrzyn
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a oraz art. 40 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1998 r. o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) w związku z art. 37 ust. 2 pkt 6 i art. 68 ust. 1 pkt 10 ustawy
o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) Rada Miejska w Kętrzynie uchwala, co
następuje:
§ 1. W załączniku do Uchwały Nr LVIII/438/98 Rady Miejskiej w Kętrzynie z 28 stycznia 1998 r.
w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Kętrzyn
(tj. Dz. Urz. Woj. Warm. - Maz. z 2009 r. Nr 6, poz. 190 z późn. zm.) wprowadza się zmiany:
1. W rozdziale I dodaje się pkt 22a: „22a. Wyraża się zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym
nieruchomości wydzielonych uprzednio z pasów drogowych, jako zbędnych na potrzeby ich funkcjonowania,
stanowiących własność Gminy Miejskiej Kętrzyn sprzedawanych na poprawę warunków zagospodarowania
nieruchomości przyległych wykorzystywanych na cele mieszkaniowe, z zastosowaniem bonifikaty
w wysokości 90%.”.
2. W rozdziale I dodaje się pkt 22b: „ 22b. Bonifikaty o której mowa w punkcie 22a nie stosuje się
w przypadku, gdy cena zbycia nieruchomości rozłożona jest na raty.”.
3. W rozdziale II pkt 4 dodaje się ppkt 5: „5) uzyskane w wyniku zmiany sposobu użytkowania na funkcje
mieszkalne oraz remontu, przez okres 15 lat od rozliczenia projektu na podstawie którego sfinansowano ich
powstanie lub remont.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kętrzyna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Kętrzynie
Marian Henryk Toruński

