
UCHWAŁA NR XXXIV/357/17
RADY GMINY BRANICE

z dnia 11 grudnia 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. , 
poz. 1875) art. 84 ust.3 pkt 1 w związku z art. 83 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) uchwala się, co następuje :

§ 1. Wyrazić zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 90% od opłat rocznych z tytułu oddania w trwały 
zarząd Zakładowi Budżetowemu Gospodarki Komunalnej w Branicach nieruchomości stanowiących:

- działki ewidencyjne nr 601/1, 601/3, AM 1 o łącznej powierzchni 0,3600 ha, położone w Branicach,

- działkę ewidencyjną nr 132/9, AM 3 o powierzchni 0,1200 ha, położoną w Branicach,

- działki ewidencyjne nr 869, 878/2, 878/3, 878/4 i 876/3 AM 7 o łącznej powierzchni 1,2900 ha, położone 
w Branicach,

- działki ewidencyjne nr 467/4 i 467/6 o łącznej powierzchni 0.3500 ha, położone w Bliszczycach,

- działkę ewidencyjną nr 490/2 o powierzchni 0.0600 ha, położoną w Bliszczycach,

- działki ewidencyjne nr 23/1 i 23/21 o łącznej powierzchni 0.3952 ha, położone w Michałkowicach

- działkę ewidencyjną nr 994/9, o powierzchni 0.1100 ha położoną w Lewicach,

- działki ewidencyjne nr 101/1 i 144, o łącznej powierzchni 0.2500 ha, położone we Włodzieninie,

- działki ewidencyjne nr 207/4 i 189/1, o łącznej powierzchni 0.1157 ha, położone w Jędrychowicach,

- działki ewidencyjne nr 126/5 i 126/8, o łącznej powierzchni 0.2100 ha, położone w Wiechowicach.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Branice

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Branice

Marian Fuczek
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Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/357/17

Rady Gminy Branice

z dnia 11 grudnia 2017 r.

Uzasadnienie

Jednostka organizacyjna Gminy Branice  Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej  złożyła wniosek 
o oddanie im w trwały zarząd posiadanych nieruchomości.
Formą prawną uregulowania posiadania nieruchomości jest decyzja o trwałym zarządzie.
Wynikiem wydania decyzji o trwałym zarządzie jednostki organizacyjne zobowiązane zostaną do 
ponoszenia opłat z tytułu zarządu w wysokości ustalonej w oparciu art. 83 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami.
Nieruchomości jakie Gmina zamierza przekazać Zakładowi Budżetowemu Gospodarki Komunalnej  są 
częściowo zabudowane hydroforniami, przepompowniami i budynkami socjalno-technicznymi. Pozostałe 
stanowią grunty niezbędne do prawidłowego działania jednostki np. działki na których znajdują się studnie 
głębinowe.

Przedmiotowe nieruchomości przekazane będą jednostce organizacyjnej w celu prowadzenia działalności 
statutowej polegającej na zaopatrywaniu ludności w wodę, oczyszczaniu i odprowadzaniu ścieków.

Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej w Branicach złożył wniosek o udzielenie bonifikaty.

Zgodnie z art. 84 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami właściwy 
organ może udzielić, za zgodą odpowiednio wojewody albo rady lub sejmiku, bonifikaty od opłat rocznych 
ustalonych zgodnie z przepisem  art. 83 ust. 2 , jeżeli nieruchomość jest oddana na cele mieszkaniowe, na 
realizację urządzeń infrastruktury technicznej oraz innych celów publicznych. W myśl art. 6 pkt 3 tej ustawy do 
celów publicznych w jej rozumieniu należy budowa i utrzymywanie publicznych urządzeń służących do 
zaopatrzenia ludności w wodę, gromadzenia, przesyłania, oczyszczania i odprowadzania ścieków oraz odzysku 
i unieszkodliwiania odpadów, w tym ich składowania; 

Zadania wykonywane przez jednostki organizacyjne należy zaliczyć do realizacji celów publicznych.
W związku z powyższym podjęcie uchwały uważa się za zasadne.
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