
UCHWAŁA NR XLIV/354/13
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 24 kwietnia 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych naliczanych z tytułu oddania 
nieruchomości w trwały zarząd 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 84 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) 

Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta Kościerzyna uchwala co następuje: 

§ 1. Wyraża zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 95% od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu 
nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna, przeznaczonych do oddania Kościerskiemu 
Ośrodkowi Sportu i Rekreacji, prowadzącemu działalność sportową i turystyczną na cele niezwiązane 
z działalnością zarobkową: 

- ozn. nr geodez. 67 cz., 68, 69, 73, 221/1 cz. obręb 04 o łącznej pow. 3,9645 ha, zabudowanej dwoma stadionami 
oraz budynkiem zaplecza socjalnego dla kompleksu sportowego, o pow. użytkowej 916,21 m2 - zgodnie z zał. nr 
1, 

- ozn. nr geodez. 156, 157 cz. obręb 01 oraz 45, 60/1 obręb 2, stanowiących kąpielisko miejskie oraz plażę wraz 
z zabudową szatniową i parkingiem, o łącznej pow. 1,0231 ha - zgodnie z zał. nr 2. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Kościerzyna 

Piotr Słomiński
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Uzasadnienie
Kościerski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kościerzynie złożył wniosek z prośbą o udzielenie bonifikaty od opłat 
rocznych z tytułu trwałego zarządu. Zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) jednostce organizacyjnej, której 
oddano nieruchomości w trwały zarząd, ustala się opłaty roczne z tego tytułu, według stawek procentowych od 
ceny nieruchomości. Za nieruchomości oddane m.in. na działalność sportową lub turystyczną, przewidziano opłatę 
według stawki procentowej w wysokości 0,3% od ceny nieruchomości. Jednakże ustawodawca dopuścił w art. 84 
ust. 3 w/w ustawy, aby właściwy organ mógł udzielić, za zgodą odpowiednio wojewody albo rady lub sejmiku, 
bonifikaty od opłat rocznych ustalonych zgodnie z art. 83 ust. 2, jeżeli nieruchomość jest oddana m.in. jednostkom 
organizacyjnym, które prowadzą działalność sportową i turystyczną na cele niezwiązane z działalnością 
zarobkową. W związku z faktem, iż Kościerski Ośrodek Sportu i Rekreacji wykonuje zadania sportowe 
i turystyczne należące do zadań własnych Gminy Miejskiej Kościerzyna, udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej 
z tytułu trwałego zarządu jest zasadne. 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/354/13

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 24 kwietnia 2013 r.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/354/13

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 24 kwietnia 2013 r.
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