
 

 

UCHWAŁA NR XLI/615/13 

RADY MIASTA ZABRZE 

z dnia 15 lipca 2013 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. 37 ust. 2  pkt 3, art. 68 ust. 1  pkt 2                         

i art. 73 ust. 3  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 Miasta Zabrze  

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 § 9b dodaje się § 9c o treści: „Wyrazić zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości do 90% od ceny 

sprzedaży nieruchomości osobom fizycznym i osobom prawnym, które prowadzą działalność charytatywną, 

opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub 

turystyczną, na cele niezwiązane z działalnością zarobkową, a także organizacjom pożytku publicznego na cel 

prowadzonej działalności pożytku publicznego.”.  

2. po § 9c dodaje się § 9d o treści: „W przypadku ustanowienia prawa użytkowania wieczystego, bonifikatę 

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

3. po § 9d dodaje się § 9e o treści: „Wyrazić zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości do 99% od ceny 

sprzedaży nieruchomości osobom fizycznym i osobom prawnym, które prowadzą działalność charytatywną, 

opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub 

turystyczną, na cele niezwiązane z działalnością zarobkową, a także organizacjom pożytku publicznego na cel 

prowadzonej działalności pożytku publicznego, jeżeli poniosły nakłady na nieruchomość, a wartość tych 

nakładów stanowi co najmniej 67% aktualnej wartości nieruchomości.”.  

4. w § 10 w miejsce słów: „powyżej 2  lat”, wpisuje się: „powyżej 5  lat”.  

5. w § 12 uchyla się lit. d). 
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§ 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. 

  

 

Przewodniczący Rady Miasta 

Zabrze 

 

 

mgr Marian Czochara 
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