
UCHWAŁA NR V/28/11 
RADY MIASTA I GMINY DOLSK 

z dnia 23 lutego 2011 r. 
 

w sprawie: wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaŜy nieruchomości 

zbywanej w drodze bezprzetargowej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) i art. 68 ust.1 pkt 2 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, 
poz.651 ze zm.2) Rada Miasta i Gminy Dolsk uchwala, co następuje: 

§ 1. WyraŜa się zgodę na udzielenie 99 % bonifikaty od ceny sprzedaŜy nieruchomości 
gruntowej zabudowanej połoŜonej w Dolsku przy ul Kościańskiej 14 oznaczonej jako działka 
nr 668/4 o pow.0,6650 ha zapisanej w księdze wieczystej nr 8689 i działka nr 669/2 o pow. 
0,0653 ha zapisanej w księdze wieczystej nr KW PO1M/00013730/1, prowadzonych przez 
Sąd Rejonowy w Śremie, stanowiących własność Gminy Dolsk objętej uchwałą Rady Miasta 
i Gminy Dolsk Nr LI/325/10 z dnia 6 października 2010r. w sprawie zwolnienia z obowiązku 
zbycia nieruchomości w drodze przetargu, zmienionej Uchwałą Nr V/27/11 Rady Miasta 
i Gminy Dolsk z dnia 23 lutego 2011r. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dolsk. 

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 

Przewodnicząca  

Rady Miasta i Gminy Dolsk 

Janina Pawełczyk 

                                                           
1Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, 
poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806, Nr 153, poz.1271, z 2003r. Nr 80,poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 
2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, 
poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, 
poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 
106, poz.675, Nr 40, poz.230. 
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010r. Nr 106, poz. 675, Nr 143, 
poz. 963,Nr 155, poz.1043, Nr 197,poz.1307, nr 200, poz. 1323. 



UZASADNIENIE 
 

UCHWAŁY Nr V/28/11 

RADY MIASTA I GMINY DOLSK 

z dnia 23 lutego 2011 r. 

w sprawie: wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaŜy nieruchomości 

zbywanej w drodze bezprzetargowej 

Kompetencją Rady jest stanowienie w sprawach majątkowych gminy. W dniu 6 października 

2010r. Rada Miasta i Gminy Dolsk przeznaczyła do sprzedaŜy w drodze bezprzetargowej 

nieruchomość zabudowaną połoŜoną w Dolsku na działkach nr 668/4 i nr 669/2 na rzecz 

Bractwa Kurkowego w Dolsku. 

Przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami przewidują moŜliwość udzielenia bonifikaty 

na podstawie art. 68 ust.2, pkt 2 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 takŜe organizacjom poŜytku publicznego na cel prowadzonej działalności 

poŜytku publicznego. 

W związku z wnioskiem Bractwa Kurkowego o sprzedaŜ nieruchomości z uwzględnieniem 

symbolicznej ceny za grunt proponuje się udzielenie bonifikaty w wysokości 99 % od ceny 

ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego. 

 

 

 


