UCHWAŁA Nr XXVIII/242/20

RADY MIASTA ŻYRARDOWA
z dnia 25 sierpnia 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej

i udzielenie bonifikaty

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

(Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 37 ust. 2 pkt 3 i art. 68 ust. 1 pkt 2 i ust lb ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65, 284 i 782)
uchwala się co następuje:

§1.
Wyraża się zgodę na sprzedaż, w trybie bezprzetargowym, części (ok. 2800 m2)
niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Żyrardów, oznaczonej

w ewidencji gruntów jako działka o nr ewid. 7513/8 o pow. 5951 m2, położonej w Żyrardowie
przy ul. Opolskiej - pas o szerokości 30 m od strony granicy z dz. ewid. 7513/6 (zgodnie
z załącznikiem stanowiącym integralną część uchwały), na rzecz organizacji pożytku
publicznego - Stowarzyszenie „Nieść Ulgę w Cierpieniu” im. Ojca Pio i Matki Teresy na cel

prowadzonej działalności pożytku pod budowę Ośrodka Hospicyjnego w Żyrardowie.

§2.
Upoważnia się Prezydenta Miasta Żyrardowa do zastosowania bonifikaty w wysokości 99%
od ceny nieruchomości gruntowej.

§3.
Warunkiem sprzedaży nieruchomości z bonifikatą, o której mowa w § 1 jest:
1) Zadeklarowanie przez nabywcę zapłaty jednorazowej, nie później niż do dnia zawarcia

umowy przenoszącej własność;
2) Udzielenie zgody przez nabywcę na zabezpieczenie na jego koszt wierzytelności
z tytułu obowiązku zwrotu udzielonej bonifikaty po jej waloryzacji hipoteką

obciążającą nieruchomość do kwoty stanowiącej półtora krotność udzielonej
bonifikaty.

§4.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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