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Rady Gminy Tarnów Opolski

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaĘ od ceny sprzedaĘ nieruchomości
w trybie b ezprzetargowym

Napodstawie art. 18 ust. 2pkt 9 llit,,a"l ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmirulym
(tj.Dz.U z 2019r.poz.506zezm.)orazart.37 ust.2pkt 10 i art.68 ust.1 pkt6ustawy zdnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tl.Dz.U. z2019 r, poz. 801)
Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala co następuje :

§ l.Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty przy bezprzetargowej sprzedaży zabudowanej
nieruchomości gminnej oznaczonej dziŃkąnr 1814/107 o pow. 0.0036 ha km 3 obręb Nakło,
dla której Sąd Rejonowy w Opolu prowadzi księgę wieczystą Nr OP10/0007613416 narzęQz
Rzymskokatolickiej Parafii Sw. Piotra i Pawła w Nakle . Bonifikataldzielanaiest na cele
prowadzen ia działalności sakralnej .

§ 2.Bonifikatę ustala się w wysokości 99 Yo od ceny sprzedazy v,ryżej opisanej nieruchomości,

§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.

§ 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie do projektu uchwały.

Przedmiotem niniejszej uchwały jest wyrazente zgody na udzielenię 99 %o bonifikaty przy
bezprzetargowej sprzedaży w trybie art,37 ust.2 pkt 10 i art.61 ust.1 pkt 6 ustawy zdnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z20I9 poz.801) zabudowanej nieruchomości gminnej
oznaczonej dzińkąnr 1814/107 położonej w miejscowości Nakło przy uI. Kościelnej naTzęcz
Rzymskokatolickiej Parafii w Nakle . W dniu 25 marca2019 t. Rzymskokatolicka Parafia w Nakle
złożyła do Wójta Gminy Tarnów Opolski wniosek o nieodpłatne nabycie na własność nieruchomości
(d. kaplicy) usytuowanej na ulicy Kościelnej w Nakle w celu prowadzenia działalności sakralnej.

Zgodnie z art.37 ust.2 pkt 10 ustawy o gospodarce nieruchomościami, jeżeli nieruchomość jest
zbywanaflarzecz kościołów i zwtązkow wyznaniowych, mających uregulowane stosunki z państwem,
na cele działalności sakralnej, mozliwe jest zastosowanie trybu bezprzetargowego.
Organ stanowiący jednostki samorządowej na podstawie art.68 ist.l pkt 6 w.w ustawy uprawniony
jest do v,ryrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży przedmiotowej nieruchomości.

Mając na uwadze cele i zadania wnioskodawcy podjęcie uchwały w wyżej opisanej sprawie
uważa się za uzasadnione.,
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