
 

         PROJEKT 

UCHWAŁA NR ……. /2021 

RADY GMINY PRZEMĘT 

 

z dnia ………………..  2021r. 

 

 

 w sprawie    wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej  nieruchomości 

położonej w Mochach oraz udzielenie  bonifikaty od ceny nieruchomości  

  

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2021r. poz. 1372, poz. 1834) oraz art. 37 ust. 2 pkt. 6 i art. 68 ust. 1 pkt. 10 

ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 2021 poz. 

1899, poz. 815)  Rada Gminy Przemęt uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż i udzielenie bonifikaty w wysokości …….. % od ceny 

nieruchomości stanowiącej działkę nr 481/2 o pow. 0,0383 ha, położoną w Mochach przy  

ul. Powstańców Wielkopolskich 2, dla której prowadzona jest księga wieczysta 

PO1E/00052557/1 w Sądzie Rejonowym w Wolsztynie, w drodze bezprzetargowej na 

poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej stanowiącej działkę nr 482, 

na rzecz współwłaścicieli tej nieruchomości. 

§  2.  Traci moc Uchwała nr XI/66/15 Rady Gminy Przemęt z dnia 29 czerwca 2015 roku  

w sprawie: wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej 

w Mochach oraz udzielenie bonifikaty od  ceny nieruchomości.  

§  3.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przemęt. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na  

tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy. 

 

 

 

 

         Przewodniczący  

               Rady Gminy 

 

           Elżbieta Wita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  



 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie 

 

do uchwały nr  ……/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 29  listopada 2021 roku w 

sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości 

położonej w Mochach oraz udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości 

W związku z wnioskiem współwłaścicieli działki oznaczonej nr 482, położonej w Mochach 

zainteresowanych uregulowaniem stanu prawnego i nabyciem przyległej działki nr 481/2  

o pow. 0.0383 ha położonej w Mochach przy ulicy Powstańców Wlkp. 2, proponuję dokonać 

sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z udzieleniem bonifikaty w wysokości …..% od 

ceny nieruchomości ustalonej na podstawie operatu szacunkowego z wyceny nieruchomości 

celem uregulowania stanu prawnego działki nr 481/2 w Mochach. 

 

 

 

 

        Wójt Gminy Przemęt 

          /-/ Janusz Frąckowiak  


