
UCHWAŁA  NR  XXXIII/390/10 

RADY  MIEJSKIEJ  W   BIAŁEJ 

z dnia  30  czerwca  2010 roku 

 

 
w sprawie  wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze 

bezprzetargowej  lokali  mieszkalnych  na rzecz  najemcy. 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit ,,a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (Dz. U z 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, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, 

poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, 

poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr.180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, 

z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146 ) oraz art.68 ust.1 

pkt.7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. 

Nr 102, poz. 651)  Rada Miejska w Białej uchwala co następuje:   

 

 

§ 1 

Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych przy sprzedaży  

w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemcy wynoszącej odpowiednio: 

1)  80%  bonifikaty od  ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 o pow. 46,52 m
2
 wraz z 

udziałem wynoszącym  21/100 części  wspólnych  w nieruchomości położonej w Białej ul. 

Kilińskiego 10   oraz  w prawie własności  gruntu oznaczonego jako działka 1542 k.m.24  

o pow. 0,0160 ha 

2)  80%  bonifikaty od  ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 o pow. 59,38 m
2
 wraz z 

udziałem wynoszącym  27/100 części  wspólnych  w nieruchomości położonej w Białej ul. 

Kilińskiego 10  oraz  w prawie własności  gruntu oznaczonego jako działka 1542 k.m.24  

o pow. 0,0160 ha 

 

§ 2 

Koszty przystosowania nieruchomości do sprzedaży ponosi  nabywca. 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej. 

 

                                                                         § 4 

 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Burmistrz Białej 

Arnold Hindera 


