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UCHWAŁA NR 0007.80.2019
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE
z dnia 16 kwietnia 2019 r.
o zmianie uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy
Sulechów oraz warunków i stawek procentowych udzielanych bonifikat
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2019r., poz. 506), art. 13 ust. 1, art. 15, art. 18, art. 34 ust. 6 i 6a, art, 37, art. 68 ust. 1 pkt 7, ust. 1a i 1b,
art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 2204
z późn. zm.), art. 4 ust. 7 pkt 2 i ust. 11a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2012r., poz. 83 z późn. zm.) uchwala się, co
następuje:
§ 1. W uchwale nr 0007.190.2012 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 15 maja 2012r. w sprawie zasad
gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Sulechów oraz warunków i wysokości
stawek procentowych udzielanych bonifikat (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2012r., poz. 1089; zm. Dz. Urz. Woj.
Lubuskiego z 2017r., poz. 1471, Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2018r. poz. 2130) wprowadza się, następujące
zmiany:
1) § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się szczegółowe warunki udzielania bonifikat od ceny lokalu mieszkalnego, udziału w gruncie
i częściach wspólnych, przy zbyciu lokalu na rzecz najemcy:
1) w wysokości 95% ceny lokalu w przypadku, gdy najemca ubiegający się o nabycie lokalu legitymuje się
co najmniej dziesięcioletnim nieprzerwanym okresem najmu i złoży wniosek o wykup lokalu do dnia
30 czerwca 2019 roku,
2) w wysokości 65% ceny lokalu w przypadku, gdy najemca ubiegający się o nabycie lokalu legitymuje się
co najmniej dziesięcioletnim nieprzerwanym okresem najmu i złoży wniosek o wykup lokalu od dnia
01 lipca 2019 roku.”;
2) § 10 otrzymuje brzmienie:
„§ 10. Podwyższa się do 10% stawkę opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste dla oddawanych
w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych zabudowanych lub przeznaczonych do zabudowy:
1) garażowej, innej niż określona w art. 72 ust. 3 pkt 3b ustawy o gospodarce nieruchomościami,
2) usługowej,
3) handlowej.”;
3) uchyla się § 11.
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§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Sulechowie
Izabela Wojewoda

