Elektronicznie podpisany przez:
Paweł Pniewski
dnia 2 lipca 2019 r.

UCHWAŁA NR XI/115/2019
RADY MIASTA MARKI
z dnia 26 czerwca 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości i udzielenia bonifikaty od sprzedaży.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2018 r. poz. 994 ze zm.) w związku z art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt 6, art. 68 ust. 1 pkt 10 i ust. 1b ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie
komunalne, położonej w Markach przy ul. Kwiatowej, oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Marki jako
działka nr ewid. 111/20 o pow. 23 m² oraz działka nr ewid. 110/7 o pow. 106 m² z obrębu 1-12, dla której
w Sądzie Rejonowym w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr
WA1W/00127545/0 na rzecz właściciela nieruchomości przyległej stanowiącej działkę nr ewid. 307 w obrębie
1-12 o pow. 531 m², dla której w Sądzie Rejonowym w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzona jest księga wieczysta nr WA1W/00021118/5 w celu poprawy warunków zagospodarowania tej
nieruchomości.
§ 2. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Marki do udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości
opisanej w § 1,ustalonej na podstawie jej wartości określonej w operacie szacunkowym rzeczoznawcy
majątkowego.
2. Udzielona bonifikata nie może przekroczyć 15 % wartości nieruchomości.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Marki
Paweł Pniewski
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