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Poz. 2486
UCHWAŁA NR XVII/320/2016
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ
z dnia 26 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr XXX/739/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie
określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawki procentowej bonifikaty od ceny zbycia
nieruchomości gruntowej na rzecz właścicieli lokali w celu spełnienia wymogów działki budowlanej
(Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 r. poz. 3693)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 209a w związku z art. 37 ust. 2 pkt 6, art. 68 ust. 1, 1b, art. 73 ust. 3
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774
ze zm.)
Rada Miejska
p o s t a n a w i a:
§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr XXX/739/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie
określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawki procentowej bonifikaty od ceny zbycia
nieruchomości gruntowej na rzecz właścicieli lokali w celu spełnienia wymogów działki budowlanej, zmienia
się treść ustępu 1 w § 1, który otrzymuje brzmienie:
„1. Wyrazić zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 95% od ceny nieruchomości gruntowej,
stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała lub Miasta Bielsko-Biała na prawach powiatu, sprzedawanej
lub oddawanej w użytkowanie wieczyste jako przyległa nieruchomość gruntowa lub jej część, która wraz
z dotychczas wydzieloną działką gruntu będzie spełniać wymogi działki budowlanej.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jarosław Klimaszewski

