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identyfikator /4 Projekt Prezydenta Miasta

PROJEKT UCHWAŁY NR...............................

Rady Miasta Siedlce

z dnia .............................

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul.
Budowlanej w Siedlcach i udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit."a", art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz.U. z 2017r. poz. 1868), art. 37 ust.1 pkt 3 w związku z art. 68 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm) oraz
§4 pkt 6 Uchwały Nr XXXIII/435/2008 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 września 2008 r. w sprawie
zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Miasta Siedlce oraz ich wydzierżawiania
lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz wyrażenia
zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów użytkowania, dzierżawy
lub najmu (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2008 r. Nr 210, poz.8310), Rada Miasta Siedlce uchwala,
co następuje:

§ 1 .

Wyraża się zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz Caritas Diecezji Siedleckiej,
zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Siedlce na prawach powiatu o powierzchni
0,6448 ha, położonej w Siedlcach przy ulicy Budowlanej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka
nr 17/8, obręb 115, dla której Sąd Rejonowy w Siedlcach prowadzi księgę wieczystą nr
SI1S/00058428/7.

§ 2 .

Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 90 % od ceny sprzedaży nieruchomości
opisanej w § 1, z uwagi na to, iż Caritas Diecezji Siedleckiej jest organizacją pożytku publicznego,
a nieruchomość sprzedawana będzie na cel prowadzonej działalności pożytku publicznego.

§ 3 .

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siedlce.

§ 4 .

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

http://www.prawo.siedlce.pl/prawo/desktop/download?elementId=121631
http://www.prawo.siedlce.pl/prawo/desktop/download?elementId=121631
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UZASADNIENIE

Caritas Diecezji Siedleckiej wystąpił do mnie z wnioskiem o sprzedaż przedmiotowej nieruchomości
na rzecz Caritas w trybie bezprzetargowym z zastosowaniem 90% bonifikaty od ceny sprzedaży.
Obecnie nieruchomość ta jest użytkowana przez Caritas na podstawie umowy użyczenia zawartej 23
lipca 2007 r.
Zgodnie z informacją zawartą we wniosku, Caritas Diecezji Siedleckiej jest kościelną osobą prawną,
stanowiącą organizację pożytku publicznego.
Przedmiotowa nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu
w rejonie Południowej Dzielnicy Przemysłowej położona jest w terenie oznaczonym symbolem 4PU
- teren obiektów przemysłowo-usługowych.
Zgodnie z wyceną rzeczoznawcy wartość nieruchomości ustalona została na kwotę 3 800 000 zł.
Zatem przy ustaleniu ceny równej wartości ustalonej przez rzeczoznawcę bonifikata wyniosłaby 3 420
000 zł, a do zapłaty 380 000 zł.
Zgodnie z art. 37 ust.1 pkt 3 w związku z art. 68 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
r. o gospodarce nieruchomościami w drodze bezprzetargowej, z zastosowaniem bonifikaty, może
być zbyta nieruchomość m.in. organizacjom pożytku publicznego na cel prowadzonej działalności
pożytku publicznego.
Jednocześnie chcę wskazać, iż zgodnie z art. 68 ust. 2 cyt. ustawy o gospodarce nieruchomościami,
w przypadku gdyby nabywca nieruchomości – Caritas zbył lub wykorzystał nieruchomość na inne
cele niż uzasadniające udzielenie bonifikaty, przed upływem 10 lat od jej nabycia, jest zobowiązany
do zwrotu kwoty równej naliczonej bonifikacie po jej waloryzacji.
W związku z powyższym przychylając się do wniosku Caritas wnoszę o wyrażenie zgody na sprzedaż
przedmiotowej nieruchomości na rzecz Caritas Diecezji Siedleckiej i na udzielenie bonifikaty
w wysokości 90% od ceny sprzedaży.


