Projekt
z dnia ...................., zgłoszony przez .........................

UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE
z dnia .................... 2009 r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego
Nr 1 usytuowanego w budynku położonym w Lipnie przy ul. Mickiewicza 17A.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.
1568, z 2004 r.Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.
1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,
Nr 173, poz. 1218, z 2008 r.Nr 180, poz. 1111,Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz.
420/ art. 68 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.
U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 1230, poz. 1087, Nr 169, poz.
1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601, z 2007 r. Nr
173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 59, poz. 369, Nr 220, poz. 1412 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i Nr
42, poz. 335 i 340 i Nr 98, poz. 817,Nr 161, poz. 1279 i 1281/ uchwala się, co następuje :
§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 95 % od ceny ustalonej przez
rzeczoznawcę majątkowego, przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego Nr
1 wraz z udziałem w działce gruntu, usytuowanego w budynku położonym w Lipnie przy ul.
Mickiewicza 17A stanowiącego własność Gminy Miasta Lipna, na rzecz jego najemcy.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lipna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 4. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lipnie.

Przewodnicząca
Maria Turska
UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami /Dz.U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 ze zmianami/ najemcom przysługuje
pierwszeństwo w nabyciu zajmowanego lokalu mieszkalnego. Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 7 w/w
Ustawy, właściwy organ może udzielić za zgodą rady gminy, bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu
mieszkalnego. W związku z tym udzielono bonifikaty w wysokości 95 % od ceny ustalonej przez
rzeczoznawce majątkowego, przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego Nr
1 wraz z udziałem w działce gruntu usytuowanego w budynku położonym w Lipnie przy ul.
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