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/Projekt/

Uchwała Nr ...../...../.....
Rady Powiatu w Oświęcimiu
z dnia .................... 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 814 z późn. zm.), art. 13 ust. 1, art. 84 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 99% od opłat rocznych z tytułu trwałego
zarządu nieruchomością, na która składa się lokal nr 3 o powierzchni 399,15 m2 położony na II piętrze
segmentu „C” internatu Powiatowego Zespołu Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego
i Technicznych w Oświęcimiu wraz z pomieszczeniami przynależnymi o powierzchni 24,57 m2 oraz udział
42372/189508 części w działce nr 368/19 o powierzchni 0,1077 ha (obręb Zaborze miasto Oświęcim) objętej
księgą wieczystą nr KR1E/00034918/9, oddaną w trwały zarząd na rzecz Poradni PsychologicznoPedagogicznej w Oświęcimiu.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Oświęcimiu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Oświęcimiu zwróciła się z wnioskiem o oddanie w trwały zarząd
nieruchomość składającą się z:
- lokalu nr 3 o powierzchni 399,15 m2 położonego na II piętrze segmentu C internatu wraz z pomieszczeniami
przynależnymi o powierzchni 24,57 m2,
- udziału 42372/189508 części w działce nr 368/19 o powierzchni 0,1077 ha (miasto Oświęcim obręb Zaborze).
Nieruchomość wykorzystywana będzie na cele statutowe. Dyrektor PPP wystąpił z wnioskiem o udzielenie 99%
bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.
Zgodnie z art. 83 ust. 2 pkt. 2 z tytułu trwałego zarządu nalicza się opłatę roczną w wysokości 0,3% ceny.
Lokal nr 3 został wyceniony na kwotę 724.000,00 zł. W związku z tym opłat a wynosić będzie 2.172,00 zł
(wyliczeni: 724.000,00 zł x 0,3%).
Po uwzględnieniu wnioskowanej bonifikaty opłata wynosiłaby 21,72 zł (2.172,00 zł – 99%).
Zgodnie z art. 84 ust. 3 pkt. 2 i 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami właściwy organ może udzielić, za zgodą
rady, bonifikaty od opłat rocznych. Ustalona bonifikata obowiązuje bezterminowo.
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