
UCHWAŁA NR XLVI/378/2021 
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE 

z dnia 30 listopada 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  nieruchomości z jednoczesnym udzieleniem 
bonifikaty 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2021 poz. 1372[1]), art. 37 ust. 2 pkt 6, art. 68 ust. 1 pkt 10 i ust. 1b ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. 
o  gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899[2]) Rada Miejska w Nowej Dębie 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości nr ewid. 977/10 
o powierzchni 0,0154 ha, położonej w obrębie Dęba - miasto  Nowa Dęba, stanowiącej własność gminy 
Nowa Dęba, na rzecz właściciela nieruchomości przyległej  nr ewid. 977/8 o powierzchni 0,0713 ha, 
w celu poprawy warunków jej zagospodarowania. 

2. Wyraża się zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości nr ewid. 977/11 
o powierzchni 0,0033 ha, położonej w obrębie Dęba - miasto  Nowa Dęba, stanowiącej własność gminy 
Nowa Dęba, na rzecz właściciela nieruchomości przyległej  nr ewid. 977/3 o powierzchni 0,0773 ha, 
w celu poprawy warunków jej zagospodarowania. 

§ 2. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 50% od ceny sprzedaży pod warunkiem 
jednorazowej zapłaty ceny nieruchomości pomniejszonej o udzieloną bonifikatę, przed dniem zawarcia 
umowy przenoszącej własność nieruchomości. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Dęba. 
§ 4. Nadzór nad wykonaniem uchwały sprawuje Komisja Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji, 

Ochrony Środowiska i Rolnictwa. 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

   
Przewodniczący Rady 

 
 

Damian Diektiarenko 

 
 

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.  z 2021 r.  poz. 1834. 
[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone Dz. U. z 2021 poz. 815. 

Id: EFA052A1-C165-42DE-A953-AA8668B21677. Uchwalony Strona 1


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 1 Ustęp 2

	Paragraf 2
	Paragraf 3
	Paragraf 4
	Paragraf 5


