U C H W A Ł A Nr XIX/88/04
Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 27 kwietnia 2004r.
w sprawie: zmiany uchwały dot. określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych
stanowiących gminny zasób nieruchomości.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.9 lit. „a”, art. 40 ust.2 pkt.3, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o
samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001r. Dz.U.Nr 142 poz.1591; 2002r. Dz.U.Nr 23 poz.220,
Dz.U.Nr 62 poz.558, Dz.U.Nr 113 poz.984, Dz.U.Nr 153 poz.1271, Dz.U.Nr 214 poz.1806; 2003r.
Dz.U.Nr 80 poz. 717, Dz.U.Nr 162 poz.1568/, art.34 ust.6, art.37 ust.1 i 2 pkt.1, art.68 ust.1 pkt.7,
art.70 ust.2 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity z
2000r. Dz.U.Nr 46 poz.543, Dz.U.Nr 6 poz.70; z 2001r. Dz.U.Nr 129 poz.1447, Dz.U.Nr 154
poz.1800; z 2002r. Dz.U.Nr 25 poz.253, Dz.U.Nr 74 poz.676, Dz.U.Nr 126 poz.1070, Dz.U.Nr 113
poz.984, Dz.U.Nr 130 poz.1112, Dz.U.Nr 200 poz.1682, Dz.U.Nr 240 poz.2058, Dz.U.Nr 25
poz.253, Dz.U.Nr 153 poz. 1271; z 2003r. Dz.U.Nr 1 poz.15, Dz.U.Nr 80 poz.720, Dz.U.Nr 80
poz.721, Dz.U.Nr 80 poz.717, Dz.U.Nr 162 poz.1568, Dz.U.Nr 96 poz.874, Dz.U.Nr 124 poz.1152,
Dz.U.Nr 203 poz.1966, Dz.U.Nr 217 poz.2124/ - Rada Gminy Kamienna Góra uchwala co
następuje:
§ 1.
W uchwale Nr VI/25/01 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 28 czerwca 2001r. w sprawie
określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących gminny zasób nieruchomości
wprowadza się następujące zmiany:
- § 7 zamiast dotychczasowego otrzymuje brzmienie:
„1.Najemcom korzystającym z prawa pierwszeństwa w nabyciu lokalu mieszkalnego udziela
się od ceny nieruchomości bonifikaty:
1/ 99% - w razie jednoczesnego zbycia, wszystkich lokali mieszkalnych w budynku wielomieszkaniowym jak również jednoczesnego zbycia pozostałych lokali w budynku
stanowiącym współwłasność, w wyniku którego nieruchomość przestaje być
własnością gminy,
2/ 90% - w razie sprzedaży każdego innego lokalu mieszkalnego.
2.Bonifikat określonych w ust.1 nie stosuje się w razie rozłożenia ceny sprzedaży lokalu
mieszkalnego na raty.”
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

