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UCHWAŁA NR 274/XXXIX/21

RADY POWIATU OTWOCKIEGO 
z dnia 30 września 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ustalonej ceny sprzedaży 
nieruchomości stanowiącej działkę ew. nr 13/9 oraz udział 1/3 części w działce 13/11

z obr. 5 w Otwocku

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 1 pkt 
10 i art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. 
U. z 2020r. poz. 920) uchwala się co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 30% (trzydzieści procent) 
od ustalonej ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej działkę ew. nr 13/9 z obr. 5 oraz 
udziału wynoszącego 1/3 części we współwłasności nieruchomości stanowiącej działkę ew. nr 
13/11 z obr. 5 w Otwocku, będących własnością Powiatu Otwockiego uregulowanych w 
księdze wieczystej o numerze WA10/00076022/9.

§ 2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na 
tablicy ogłoszeń oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa 
Powiatowego w Otwocku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

W dniu 9 września 2021 r. Otwockie Towarzystwo Opieki Paliatywnej złożyło wniosek o 
nabycie działki ew. nr 13/9 z obr. 5 wraz z udziałem 1/3 części w działce ew. nr 13/11 z obr. 5 
w Otwocku. Otwockie Towarzystwo Opieki Paliatywnej jest organizacją pożytku publicznego 
realizującą zadania z zakresu pomocy społecznej chorym na nieuleczalne choroby 
nowotworowe, propagowania wśród społeczeństwa idei opieki paliatywnej, pomocy 
społecznej dzieciom osieroconym itp.

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 
1990 z późn. zm.) o gospodarce nieruchomościami właściwy organ może udzielić bonifikaty 
od ustalonej ceny sprzedaży na podstawie odpowiednio zarządzenia wojewody albo uchwały 
rady lub sejmiku, jeżeli nieruchomość jest sprzedawana osobom fizycznym i osobom 
prawnym, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, 
oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, na 
cele niezwiązane z działalnością zarobkową, a także organizacjom pożytku publicznego na 
cel prowadzonej działalności pożytku publicznego.


