
UCHWAŁA NR XXXIII/904/17
RADY MIASTA SZCZECIN

z dnia 12 września 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej 
sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania 
nieruchomości przyległej, położonej w Szczecinie przy ul. Trygława 21

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935) oraz 
art. 68 ust. 1 pkt 10, art. 68 ust. 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, z 2017 r. poz. 2260, poz. 820, poz. 624); Rada Miasta Szczecin 
uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 60% od łącznej ceny 11.900,00 zł 
netto sprzedaży działek nr 78/9 i 73/10 o łącznej powierzchni 62 m2 z obrębu ewidencyjnego 4189, 
położonych w Szczecinie w rejonie ul. Trygława, przeznaczonych na poprawienie warunków 
zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej przy ul. Trygława 21, stanowiącej działkę nr 
85 z obrębu ewidencyjnego 4189, wykorzystywanej wyłącznie na cele mieszkaniowe.

§ 2. W załączniku do Uchwały Nr XIII/296/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 listopada 2011 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowych 
sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania 
nieruchomości przyległych (zm. Uchwała Nr XXIII/667/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 
22 października 2012 r., Uchwała Nr XXIV/715/12 Rady Miasta  Szczecin z dnia 26 listopada 2012 r., 
oraz Uchwała Nr XXXVI/1081/13 z dnia 16 grudnia 2013 r.) punkty 12 i 13 otrzymują brzmienie:

Lp. Dane dotyczące gminnej 
nieruchomości

Wartość gminnej nieruchomości 
określona przez rzeczoznawcę 

majątkowego

Wysokość bonifikaty

12. Rejon ulicy Trygława dz. nr 
78/9 pow. 30 m2 obręb 4189

5.750,00 zł 60%

13. Rejon ulicy Trygława dz.nr 
73/10 pow. 32 m2 obręb 4189

6.134,00 zł 60%

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin

Mariusz Bagiński
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