
UCHWAŁA NR XVI/102/2020 
RADY GMINY PRZESMYKI 

z dnia 30 marca 2020 r. 

w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kukawkach oznaczonej jako działka nr 109 

Na podstawie 18 ust. 2 pkt.9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815), art. 37 ust. 2 pkt 10 oraz art. 68 ust.1  pkt 6 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. 65), Uchwały nr XIV/108/2016 Rady 
Gminy Przesmyki z dnia 17 marca 2016r w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania   
nieruchomości stanowiących własność Gminy Przesmyki oraz ich  wydzierżawiania lub najmu na okres 
dłuższy niż 3 lata nie wchodzących  w skład mieszkaniowego zasobu gminy   Rada Gminy uchwala, co  
następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na  sprzedaż, w trybie bezprzetargowym,  nieruchomości gruntowej na której 
znajduje się kapliczka, położonej w Kukawkach oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 
109,  o pow. 0,2946 ha, objętej księgą wieczystą S/1S/00061379/2, na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pw. 
św. Jakuba Apostoła w Przesmykach na cele działalności sakralnej. 

§ 2. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 99% od  ustalonej zgodnie 
z art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, ceny netto sprzedaży prawa 
własności nieruchomości gruntowej na której znajduje się kapliczka – z przeznaczeniem na działalność 
sakralną. 

§ 3. Wykonanie  uchwały powierza  się Wójtowi Gminy Przesmyki.  

   

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Wojciech Skolimowski 
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Uzasadnienie

Zbycie działki nr 109 o powierzchni 0,2946ha położonej w miejscowości Kukawki na rzecz Parafii
Rzymskokatolickiej p.w. św. Jakuba Apostoła w Przesmykach następuje w oparciu
o art. 37 ust. 2 pkt 10 w związku z art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r., poz. 65), zgodnie z którym istnieje możliwość zbycia nieruchomości
w trybie bezprzetargowym, w przypadku zbywania nieruchomości kościołom i związkom wyznaniowym,
mającym uregulowane stosunki z państwem, na cele działalności sakralnej.

Ponadto na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 6 cytowanej wyżej ustawy Wójt Gminy może udzielić na
podstawie uchwały Rady Gminy bonifikaty od ceny nieruchomości zbywanej kościołom i związkom
wyznaniowym, mającym uregulowane stosunki z państwem, na cele działalności sakralnej.

W operacie szacunkowym sporządzonym dnia 10 marca 2020r wartość działki nr ew. 109 została
określona na kwotę 37 100,00zł.

W przypadku zbycia nieruchomości przed upływem 10 lat od daty zawarcia umowy notarialnej Parafia
Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba Apostoła w Przesmykach zobowiązana będzie do zwrotu udzielonej
bonifikaty po jej waloryzacji.

Biorąc powyższe pod uwagę uzasadnione jest wyrażenie zgody na zbycie opisanej na wstępie działki na
rzecz Parafii Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba Apostoła w Przesmykach w trybie bezprzetargowym wraz
z jednoczesnym udzieleniem 99 % bonifikaty od ustalonej ceny zbycia.

  

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Skolimowski 
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