UCHWAŁA NR XVIII/232/08
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ
z dnia 24 października 2008 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze
bezprzetargowej lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit ,,a”, art.40 ust.1 i 2 pkt3 i art.41 ust.1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym( Dz. U z 2001 r. Nr142, poz.1591,z 2002 r.
Nr23, poz.220, Nr62, poz.558, Nr113, poz.984, Nr153, poz.1271 i Nr214, poz.1806, z 2003 r.
Nr80, poz.717, Nr162, poz.1568, z 2004 r. Nr102, poz.1055, Nr116, poz.1203, Nr167,
poz.1759, z 2005 r. Nr172, poz.1441, Nr175, poz.1457, z 2006 r. Nr17, poz.128, Nr181,
poz.1337, z 2007 r. Nr48, poz.327, Nr138, poz.974, Nr173, poz.1218) oraz art.68 ust.1pkt 7
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami(Dz. U. z 2004 r. Nr261,
poz.2603, Nr281, poz.2782, z 2005r. Nr130, poz.1087, Nr169, poz.1420, Nr175, poz.1459,
z 2006 r. Nr64, poz.456, Nr104, poz.708, Nr220 poz.1600 i 1601 oraz z 2007 r. Nr 173,
poz.1218 ) Rada Miejska w Białej uchwala co następuje:

§1
Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych przy sprzedaży w
drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemcy wynoszącej odpowiednio:
1)
2)
3)
4)

80 % dla lokalu mieszkalnego stanowiącego budynek mieszkalny położony
w Brzeźnicy 81, położony na działce 634/1 m.4 w obrębie Górka Prudnicka;
80% dla lokalu mieszkalnego nr 1 znajdującego się w budynku nr 3a przy
ulicy Lipowej w Białej, położonego na działce 1377/1 m. 21 obręb Biała;
85% dla lokalu mieszkalnego nr 1 znajdującego się w budynku nr 77
w Prężynie, położonego na działce 417/2 m.3 obręb Prężyna;
85% dla lokalu mieszkalnego nr 2 znajdującego się w budynku nr 77
w Prężynie, położonego na działce 417/2 m.3 obręb Prężyna;
§2

Koszty przystosowania nieruchomości do sprzedaży ponosi nabywca.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Białej
Joachim Kosz

