
 

 

UCHWAŁA NR XXIX/421/2013 

RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE 

z dnia 26 lutego 2013 r. 

w sprawie wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikat od ceny 

sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Jaworzna 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 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 2 i ust. 1b ustawy 

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz.651 

z późn. zm.), po konsultacjach, określonych uchwałą Nr XLVII/650/10 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 

sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi 

i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego 

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 196, poz. 3002)  

Rada Miejska w Jaworznie  

uchwala, co następuje:  

§ 1. 1. Niniejsza uchwała określa wysokość stawek procentowych i warunki udzielania bonifikat od ceny 

sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Jaworzna.  

2. Bonifikata, w wysokości 95% od ceny sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta 

Jaworzna, może być udzielona, jeżeli nieruchomość jest sprzedawana 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, pod 

warunkiem, że nabywca nie korzystał ze sprzedaży nieruchomości z udzieleniem bonifikaty przez Gminę 

Miasta Jaworzna przez okres ostatnich 10-ciu lat.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna.  

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

Województwa Śląskiego.  

  

 Przewodniczący Rady 

Miejskiej 

 

 

Paweł Bańkowski 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 12 marca 2013 r.

Poz. 2289
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