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Poz. 1033
UCHWAŁA NR XVI/129/2016
RADY MIEJSKIEJ W LUBNIEWICACH
z dnia 6 maja 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody i określenia zasad udzielania bonifikaty od ceny nieruchomości
sprzedawanej jako lokal mieszkalny
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016
poz. 446) w związku z art. 68 ust. 1 pkt 7 i ust. 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r, poz. 1774 ) uchwala się co następuje:
§ 1. W przypadku sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubniewice, sprzedawanych
jako lokale mieszkalne dotychczasowym najemcom wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty od ceny
sprzedaży ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
oraz ustala następujące wysokości stawek procentowych:
1) W przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego najemcy związanego umową najmu tego lokalu trwającej
powyżej 10 lat do 15 lat wysokość bonifikaty wyniesie 90%.
2) W przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego najemcy związanego umową najmu tego lokalu trwającą
powyżej 15 lat wysokość bonifikaty wyniesie 95%.
§ 2. Bonifikaty, o której mowa w § 1, udziela się, jeśli zostaną spełnione łącznie następujące warunki:
1. najemca złoży wniosek o nabycie lokalu mieszkalnego,
2. wnioskodawca jest najemcą lokalu mieszkalnego, o którym mowa w pkt 1, przez okres co najmniej
10 lat,
3. umowa najmu zawarta jest na czas nieoznaczony,
4. najemca nie zalega z zapłatą czynszu i innych opłat związanych z lokalem mieszkalnym.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.
§ 4. Traci moc uchwała nr XXVIII/203/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 28 marca 2013 roku
w sprawie wyrażenia zgody i określenia zasad udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej jako
lokal mieszkalny.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Wojewódzkim Dzienniku
Urzędowym.
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Katarzyna Sowa

