
            Uchwała Nr XXIII/166/12
           Rady Miejskiej w Byczynie

             z dnia 29 maja 2012r.

w sprawie  wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego.

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym   ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591  z  późn.  zm.),  art. 68 ust.1, pkt 7 oraz ust 1a 
i 1 b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U. z  2010 r. 
Nr 102,  poz.651  ze zm.)  Rada Miejska w Byczynie uchwala, co następuje:  

§1 1. Wyraża zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości:
1) 88% jeżeli nabywca wnosi zapłatę jednorazowo przed podpisaniem aktu notarialnego,
2) 68 % jeżeli nabywca wnosi zapłatę  w ratach.
2. Bonifikata udzielana jest od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust.3 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcy.
3.  Bonifikata , o której mowa w ust. 2 przysługuje najemcy:
1) Lokalu mieszkalnego Nr 5  w budynku wielolokalowym położonym w Jaśkowicach Nr 56.
Lokal o powierzchni 55,03 m2 z przynależną piwnicą o pow. 8,00 m2 wraz z udziałem 
w częściach wspólnych budynku i działki gruntu.
Cena sprzedaży lokalu wynosi 92.536,56 zł w tym 8% VAT.
2) Lokalu mieszkalnego Nr 8 w budynku wielolokalowym położnym w Jaśkowicach Nr 56.
Lokal o powierzchni 54,55 m2 z przynależną piwnicą o powierzchni  4,83 m2 wraz z udziałem 
w częściach wspólnych budynku i działki gruntu.
Cena sprzedaży lokalu wynosi 88.844,04 zł w tym 8%VAT. 
§2 1. Wyraża zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości:
1) 85% jeżeli nabywca wnosi zapłatę jednorazowo przed podpisaniem aktu notarialnego,
2) 65% jeżeli nabywca wnosi zapłatę w ratach.
2. Bonifikata udzielana jest od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcy.
3. Bonifikata, o której mowa w ust. 2 przysługuje najemcy lokalu mieszkalnego Nr 1 
w budynku wielolokalowym położonym w Byczynie przy ul. Rynek 7.
Lokal o powierzchni 51,70 m2 z przynależną piwnicą o powierzchni 2,80 m2 wraz z udziałem 
w częściach wspólnych budynku i działki gruntu.
Cena sprzedaży lokalu wynosi 67.985,00 zł. 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                      

                                                        Przewodniczący Rady Miejskiej
                                              w Byczynie

                                                Grzegorz Kapica


					                  

