
UCHWAŁA NR XXV/229/2021 
RADY GMINY KŁODAWA 

z dnia 24 lutego 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd. 

Na podstawie art. 84 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1990 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 ze zmianami) Rada Gminy Kłodawa uchwala co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 99% od opłaty rocznej ustalonej za oddanie 
w trwały zarząd dla Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Urzędzie Gminy Kłodawa w Chwalęcicach na 
działalność statutową zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 200 o pow. 
0,1800 ha położonej w obrębie Chwalęcice, gmina Kłodawa, dla której Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. 
prowadzi księgę wieczystą nr GW1G/00091695/6.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Kłodawa 

 
 

Andrzej Stanisław Korona 
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Uzasadnienie

Decyzją Wójta Gminy Kłodawa z dnia 31.12.2020 r. znak: RPI.6844.1.2020.AM ustanowiony został na
czas nieoznaczony na rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Urzędzie Gminy Kłodawa w Chwalęcicach
trwały zarząd nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 200 położonej w obrębie
Chwalęcice na cele statutowe (rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych).

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.
z 2020 r., poz. 1990  ze zm.), za nieruchomość oddaną w trwały zarząd pobiera się opłaty roczne według
stawki procentowej od ceny nieruchomości, która nie może być niższa niż jej wartość. Wartość
nieruchomości została oszacowana przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego na kwotę
619.000,00 zł. . Wysokość stawki procentowej opłaty rocznej jest uzależniona od celu, na jaki
nieruchomość została oddana w trwały zarząd. Za nieruchomość oddaną na cele opiekuńcze, wychowawcze
i oświatowe stawka ta wynosi 0,3 % wartości nieruchomości, co w tym przypadku stanowi kwotę
1.857,00 zł.

Art. 84 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami przewiduje możliwość udzielenia
przez właściwy organ bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu, jeżeli nieruchomość jest
oddana jednostce organizacyjnej prowadzącej działalność opiekuńczą, wychowawczą i oświatową, na cele
niezwiązane z działalnością zarobkową – za zgodą rady gminy.

Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Chwalęcicach wystąpiła z wnioskiem o udzielenie 99%
bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu.

Mając na uwadze powyższe oraz fakt, iż Warsztat Terapii Zajęciowej w Chwalęcicach jest jednostką
organizacyjną Gminy Kłodawa, zasadnym jest udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego
zarządu.
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