ZARZĄDZENIE Nr 1591/GNP/2021
PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE
z dnia 25 listopada 2021 r.
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od ceny sprzedaży stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle
nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 1285/7, położonej w KędzierzynieKoźlu w obrębie Koźle przy ul. Zacisze, zbywanej na poprawienie warunków zagospodarowania
nieruchomości przyległej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1372 z późn. zm.1)), art. 68 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.2)) oraz na podstawie § 1 pkt 1 Uchwały Nr XXIII/310/12 Rady Miasta
Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie warunków udzielenia i wysokości stawki procentowej
bonifikaty od ceny sprzedaży lub od pierwszej opłaty i opłat rocznych z tytułu oddania w użytkowanie
wieczyste nieruchomości gruntowych lub ich części sprzedawanych lub oddawanych w użytkowanie wieczyste
w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych przeznaczonych lub
wykorzystywanych na cele mieszkaniowe (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2012 r. poz. 1185, z późn. zm.3))
zarządzam, co następuje:
§ 1. Na wniosek osoby fizycznej udzielam 50% bonifikaty od ceny sprzedaży stanowiącej własność Gminy
Kędzierzyn-Koźle nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 1285/7 o powierzchni
0,0145 ha, k.m. 7, położonej w Kędzierzynie-Koźlu w obrębie Koźle przy ul. Zacisze, dla której prowadzona
jest księga wieczysta nr OP1K/00053112/5, zbywanej na poprawienie warunków zagospodarowania
nieruchomości przyległej oznaczonej jako działka nr 1281 o powierzchni 0,1023 ha, k.m. 7, dla której
prowadzona jest księga wieczysta nr OP1K/00039591/2, wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
i Planowania Przestrzennego.
§ 3. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
2. Tekst zarządzenia sporządzono w dwóch egzemplarzach.
3. Zarządzenie podlega udostępnieniu na stronie podmiotowej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w sieci Intranet Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle.

PREZYDENT MIASTA
KĘDZIERZYN-KOŹLE
Sabina Nowosielska (-)
Odpowiedzialny za sporządzenie informacji:
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Małgorzata Jarosz-Wojtarowicz (-)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1834.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 815.
3)
Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2016 r. poz. 2360.
1)
2)

