
 

 

UCHWAŁA NR LVI/288/2022 

RADY GMINY TCZÓW 

z dnia 28 czerwca 2022 r. 

 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży udziału  

w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym na cele mieszkaniowe. 

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

(tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 68 ust. 1 pkt 1 i ust. 1b ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899  

z późn. zm.), Rada Gminy Tczów uchwala co następuje: 

 

§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 85 % od ceny sprzedaży 

udziału wynoszącego 1/3 własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, 

położonej w obrębie geodezyjnym Rawica, Gmina Tczów, oznaczonej w ewidencji gruntów 

jako działka nr 564, o powierzchni 0,98 ha, który jest sprzedawany na cele mieszkaniowe. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tczów. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Na oryginale podpisała 

Przewodnicząca Rady Gminy 

Katarzyna Gleguła 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

 
Zgodnie z art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami, właściwy organ może udzielić bonifikaty od ceny ustalonej zgodnie z art. 
67 ust. 3 (w wysokości nie niższej niż jej wartość), na podstawie odpowiednio zarządzenia 
wojewody albo uchwały rady lub sejmiku, jeżeli nieruchomość jest sprzedawana na cele 
mieszkaniowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej oraz innych celów 
publicznych. W myśl z kolei art. 68 ust. 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami, w zarządzeniu wojewody albo uchwale rady lub sejmiku, o których mowa 
w ust. 1, określa się w szczególności warunki udzielania bonifikat i wysokość stawek 
procentowych. Zarządzenie wojewody albo uchwała rady lub sejmiku stanowi akt prawa 
miejscowego lub może dotyczyć indywidualnych nieruchomości. 
 

Gmina Tczów jest właścicielem udziału wynoszącego 1/3 własności nieruchomości 
zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Gminie Tczów, obręb Rawica, oznaczonej 
w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 564 o powierzchni 0,98 ha. Zgodnie z opinią 
w sprawie sygn. akt Kmn 32/21 w postępowaniu, którego przedmiotem jest spis inwentarza 
spadku po zmarłym…………………………., według stanu i cen na dzień 4 lipca 2015 r., wartość 
udziału wynoszącego 1/3 w ww. nieruchomości wynosi 29 333 złotego. Przedmiotowy udział 
w nieruchomości ma zostać sprzedany na cele mieszkaniowe. Istnieje zatem podstawa prawna 
do udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży udziału. Wysokość bonifikaty proponuje ustalić się 
w wysokości 85 % ceny sprzedaży. 
 

W związku z powyższym zasadne jest podjęcie przez Radę Gminy Tczów przedmiotowej 
uchwały. 

 

 

Na oryginale podpisała 

Przewodnicząca Rady Gminy 

Katarzyna Gleguła 

 


