
 

 

UCHWAŁA NR XVII/216/11 

RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU 

z dnia 12 grudnia 2011 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr LII/698/10 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie 

określenia zasad zbywania oraz nabywania nieruchomości przez Gminę Miejską Zabrze oraz warunków 

udzielania bonifikat 

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

jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 68 ust. 1 pkt 8 i pkt 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), na 

wniosek Prezydenta Miasta Zabrze  

Rada Miejska w Zabrzu uchwala:  

§ 1. Zmienić uchwałę nr LII/698/10 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie 

określenia zasad zbywania oraz nabywania nieruchomości przez Gminę Miejską Zabrze oraz warunków 

udzielania bonifikat w ten sposób, że:  

1. Po § 9 dodaje się § 9a o treści: "Wyrazić zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 80% od ceny 

sprzedaży nieruchomości lub jej części, jeżeli zbycie następuje na rzecz wszystkich właścicieli lokali 

w budynkach wielolokalowych w trybie i na zasadach określonych w art. 37 ust. 2 pkt 6 lub art. 209a ust. 

1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami."  

2. Po § 9a dodaje się § 9b o treści: "W przypadku ustanowienia prawa użytkowania wieczystego, bonifikatę 

o której mowa w § 9a stosuje się odpowiednio do pierwszej opłaty z tego tytułu."  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze.  

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.  
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Poz. 888
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DZIENNIK URZĘDOWY

Katowice, dnia 17 lutego 2012 r.
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