
UCHWAŁA NR 123/ 2008
RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU

z dnia 30 września 2008 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. 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 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 173 
poz. 1218)               w związku z art. 68 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 
gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603, Nr 281 poz. 2782; z 2005 
r. Nr 130 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)

Rada Miejska w Jastrowiu uchwala, co następuje:

§  1.  Wyraża  się  zgodę  na  udzielenie  przez  Burmistrza  Gminy  i  Miasta  Jastrowie 
bonifikaty: 

1) w wysokości  90  % od  ceny  lokalu  mieszkalnego  nr  3  wraz  z  udziałem w częściach 
wspólnych  budynku,  położonego  w  budynku  mieszkalnym  w  Jastrowiu  przy  ul. 
Kieniewicza  3,  posadowionym  na  działce  nr  1559  o  pow.  427  m2,  dla  której  Sąd 
Rejonowy w Złotowie  prowadzi  księgę wieczystą  KW nr  18012,  zbywanego  w trybie 
bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy,

2) w wysokości  90 % od ceny lokalu mieszkalnego nr  1d wraz z udziałem w częściach 
wspólnych  budynku,  położonego  w  budynku  mieszkalnym  w  Jastrowiu  przy  ul. 
Roosevelta  20A,  posadowionym na działce  nr  2279 o  pow. 3373 m2,  dla  której  Sąd 
Rejonowy w Złotowie  prowadzi  księgę wieczystą  KW nr  28473,  zbywanego  w trybie 
bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UZASADNIENIE
 
do uchwały Nr   /2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 września 2008 r.  w sprawie 
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.

 
            Zgodnie z art. 68 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) - właściwy organ może udzielić 
za  zgodą,  odpowiednio  wojewody  albo  rady  lub  sejmiku,  bonifikaty  od  ceny  ustalonej 
zgodnie z art. 67 ust. 3, jeżeli nieruchomość jest sprzedawana jako lokal mieszkalny.

Najemca lokalu mieszkalnego, którego uchwała dotyczy, zwrócił się z wnioskiem 
o sprzedaż na jego rzecz wynajmowanego lokalu. 

Proponuje  się  udzielenie  bonifikaty  w  wysokości  90%  od  ceny  nieruchomości 
ustalonej według wyceny rzeczoznawcy majątkowego. 

W aktualnym stanie prawnym w drodze aktu prawa miejscowego rada miejska nie 
może upoważnić organu właściwego w sprawach gospodarki nieruchomościami do udzielania 
bonifikaty. 

Wymagana jest odrębna uchwała organu stanowiącego zawierająca upoważnienie do 
udzielenia bonifikaty w określonej wysokości.
Stąd podjęcie uchwały w proponowanym kształcie znajduje pełne uzasadnienie.    
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