
UCHWAŁA NR RG.0007.317.2022 
RADY GMINY KOBIÓR 

z dnia 29 września 2022 r. 

w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży działek z przeznaczeniem na polepszenie warunków 
korzystania z nieruchomości przyległych położonych przy ul. Leśników w Kobiórze 

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 
z 2021r. poz. 1899 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 559 ze zmianami) 

Rada Gminy 
uchwala: 

§ 1.  

Udziela się 50% bonifikaty od cen sprzedaży: 

1. działki nr 2211/1, obręb Kobiór, k.m. 1 o pow. 0,0126 ha, stanowiącej własność Gminy Kobiór zapisaną 
w Księdze Wieczystej na KA1T/00020032/9, na cele poprawy warunków korzystania z nieruchomości sąsiedniej, 
właścicielce działki nr 1687/1, obręb Kobiór, k.m. 1, zapisanej w Księdze Wieczystej nr KA1T/00023942/2; 

2. działki nr 2212/1, obręb Kobiór, k.m. 1 o pow. 0,0046 ha, stanowiącej własność Gminy Kobiór zapisaną 
w Księdze Wieczystej na KA1T/00020032/9, na cele poprawy warunków korzystania z nieruchomości sąsiedniej, 
właścicielowi działki nr 2054/1, obręb Kobiór, k.m. 1, zapisanej w Księdze Wieczystej nr KA1T/00072485/8. 

§ 2.  

Bonifikata od ceny rynkowej sprzedaży nieruchomości ma zastosowanie jedynie w przypadkach: 

1. Zawarcia aktu notarialnego umowy sprzedaży do dnia 5 listopada 2022r. 

2. Dokonania jednorazowej wpłaty ceny nabycia, pomniejszonej o przyznaną bonifikatę, przed zawarciem 
umowy sprzedaży. 

3. Pokrycia przez nabywców kosztów wydzielenia działek oraz kosztów ich wyceny. Koszty te zostaną 
doliczone do ceny nabycia nieruchomości. 

§ 3.  

Uchwała podlega podaniu do wiadomości nabywcom nieruchomości. 

§ 4.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 

§ 5.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

mgr Przemysław Sawicki 
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