
UCHWAŁA NR XXXVIII/282/21 
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE 

z dnia 24 marca 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności i sprzedaż lokalu 
mieszkalnego oraz 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 2020r. poz. 713 z późn. zm.), art. 7 ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali 
(Dz. U. z 2020r. poz. 532 z późn. zm.), art. 34 ust. 1 pkt 3, art. 35 ust. 3, art. 37 ust. 2 pkt 1, 
art. 68 ust. 1, ust. 1a, ust. 3 i ust. 4  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2020r. poz. 1990 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 2 uchwały                             
nr XXXV/286/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 23 maja 2013r. w sprawie zasad 
gospodarowania nieruchomościami  (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2013r. poz. 1347 z późn. zm.)        
Rada Miejska w Byczynie uchwala co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na ustanowienie odrębnej własności i sprzedaż lokalu mieszkalnego               
nr 3 na rzecz najemcy usytuowanego w budynku przy ul. Rynek nr 6 w Byczynie o powierzchni 
użytkowej 67,20m2 z przynależną piwnicą o powierzchni użytkowej 10,30m2, przynależną 
komórką w budynku gospodarczym o powierzchni użytkowej 9,70m2 oraz udziałem 135/1000 
w częściach wspólnych budynków i działki gruntu o wartości rynkowej 117.000,00zł ustalonej na 
podstawie operatu szacunkowego z dnia 25 lutego 2021r. położonego na pierwszym piętrze 
budynku wielolokalowego zlokalizowanego na działce nr 424/7 ark. mapy 7 dla, której Sąd 
Rejonowy w Kluczborku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr 
OP1U/00048915/5. 

§ 2. 1.   Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego,                     
o którym mowa w § 1  na rzecz najemcy 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. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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