
UCHWAŁA NR ..............................

RADY MIASTA GDYNI

z dnia .............................. 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Gdyni

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst 
jednolity: Dz.U. z 2013r. poz.595#1)), art. 84 ust 3 pkt 1 w związku z art. 6 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r. poz. 518#)2) Rada Miasta Gdyni 
uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 99% od opłat rocznych płatnych z tytułu 
prawa trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Zarządu Cmentarzy Komunalnych odnośnie nieruchomości 
położonych w Kosakowie, stanowiących Cmentarz.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni:
Z. Zmuda-Trzebiatowski

1) Zmiany tekstu jednolitego : z 2013r. poz. 645. poz. 1318, z 2014r. poz. 379, 1072
2) Zmiany tekstu jednolitego: z 2014r. poz. 659, poz. 805, poz. 906
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UZASADNIENIE

Przedmiotem uchwały jest wyrażenie zgody na udzielenie 99% bonifikaty od opłat rocznych płatnych 
z tytułu prawa trwałego zarządu ustanawianego na rzecz Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Gdyni, odnośnie 
nieruchomości będących w zasobie Gminy Miasta Gdyni, położonych w Kosakowie.

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni jest gminnym zakładem budżetowym, finansowanym w dużej 
części przez Miasto. Zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami trwały zarząd 
jest prawną formą władania nieruchomościami przez jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości 
prawnej, do których zalicza się również Zarząd Cmentarzy Komunalnych. Powołana ustawa nie przewiduje 
możliwości zwolnienia z uiszczania opłat rocznych płatnych z tytułu trwałego zarządu.

Zgodnie z art. 84 ust. 3 pkt. 2 w/w ustawy istnieje prawna możliwość udzielenia bonifikaty od opłat 
rocznych z tytułu trwałego zarządu ustanawianego na rzecz komunalnych jednostek organizacyjnych, jeżeli 
nieruchomość jest oddana na realizację celów publicznych, do których powołana ustawa zalicza budowę 
i utrzymanie cmentarzy.

Uchwałą Nr XXVII/563/13 z dnia 23.01.2013r. Rada Miasta Gdyni wyraziła zgodę na udzielenie 
bonifikaty w wysokości 99% dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Gdyni odnośnie Cmentarza 
Witomińskiego i Cmentarza przy ul. Spokojnej.

W związku z powyższym przygotowanie projektu uchwały jest uzasadnione.

Uchwała podlega nadzorowi Wojewody Pomorskiego.

MGZ.6844.3.2014/KP
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