
UCHWAŁA  NR 146/2019 

RADY  MIEJSKIEJ  W JASTROWIU 

 

z dnia 12 grudnia  2019r. 

 
 
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego 

zarządu. 

 

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

(Dz. U. z 2019r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815), art. 84 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 

83 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z  

2018r. poz. 2204, poz. 2348; z 2019r. poz. 270, poz. 492, poz. 801, poz. 1309, poz. 1589, poz. 

1716, poz. 1924) - 

 

Rada Miejska w Jastrowiu  uchwala, co następuje:  

 

 

§1. Wyraża się zgodę na udzielenie przez Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie 

bonifikaty w wysokości 99% od opłat rocznych za oddanie w trwały zarząd na rzecz 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Sypniewie decyzją Nr GK.6844.1.2.2019 z dnia                           

5 grudnia 2019r. nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy i Miasta Jastrowie, 

położonej w obrębie 0007 w Sypniewie przy ul. Mickiewicza 40, oznaczonej według ewidencji 

gruntów jako działka numer 589 o powierzchni 1170 m2, dla której Sąd Rejonowy w Złotowie 

IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1Z/00018829/7. 

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie.  

 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

UZASADNIENIE 

 

do uchwały  Nr 146/2019 Rady Miejskiej w Jastrowiu  z dnia 12 grudnia 2019r.                             

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego 

zarządu. 

 

 

Decyzją Nr GK.6844.1.2.2019 z dnia 5 grudnia 2019r. Burmistrz Gminy i Miasta 

Jastrowie oddał z dniem 1 stycznia 2020r. w trwały zarząd dla Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Sypniewie nieruchomość zabudowaną, stanowiącą własność Gminy i Miasta 

Jastrowie, położoną w obrębie 0007 w Sypniewie przy ul. Mickiewicza 40, oznaczoną według 

ewidencji gruntów jako działka numer 589 o powierzchni 1170 m2, dla której Sąd Rejonowy                  

w Złotowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1Z/00018829/7. 

Zgodnie z pkt 4 wymienionej decyzji ustalona została opłata roczna w wysokości 0,3% 

ceny nieruchomości na kwotę 1.389,00 zł.  

Pismem z dnia 06 grudnia 2019r. Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w 

Sypniewie wystąpiła z wnioskiem o udzielenie bonifikaty w wysokości 99% od opłat rocznych z 

tytułu trwałego zarządu ww. nieruchomości.  

Stosownie do przepisu art. 84 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 

nieruchomościami, właściwy organ za zgodą rady gminy może udzielić bonifikaty od opłat 

rocznych ustalonych zgodnie z przepisem art. 83 ust. 2 ww. ustawy, jeżeli nieruchomość jest 

oddana jednostkom organizacyjnym, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, 

kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub 

turystyczną na cele niezwiązane z działalnością zarobkową. 

Mając powyższe na uwadze oraz fakt, że na nieruchomości oddanej w trwały zarząd 

prowadzona jest działalność opiekuńcza i lecznicza spełnione są przesłanki zawarte w art. 84 ust. 

3 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

Uzasadniona jest zatem zgoda Rady Miejskiej w Jastrowiu na udzielenie bonifikaty                      

w wysokości 99% od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomości objętej niniejszą 

uchwałą.  

Po zastosowaniu bonifikaty w wysokości 99% opłata roczna z tytułu trwałego zarządu 

wyniesie 13,89 zł. 

   

 W świetle powyższego podjęcie przedkładanej uchwały znajduje pełne uzasadnienie 

faktyczne i prawne.  

 

 


