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UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY SIEMYŚL
z dnia .................... 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości. 

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 7, ust. 1a i 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.1) ) Rada 
Gminy Siemyśl uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie najemcy lokalu mieszkalnego bonifikaty w wysokości 
95 % od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego o pow. 41,46 m² oznaczonego nr 2, położonego 
w budynku nr 1 w Charzynie, na nieruchomości oznaczonej działką nr 263/5. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siemyśl. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 143, 
poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307 i Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 
622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 
1110 i Nr 224, poz. 1337 oraz z 2012 r. poz. 908 i poz. 951.
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Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 

nieruchomości. 

Wnioskuję o wyrażenie zgody na udzielenie najemcy lokalu mieszkalnego bonifikaty od 
ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1/2 o pow. 41,46 m² wraz z pomieszczeniami 
przynależnymi i udziałem wynoszącym 42/100 części we współwłasności nie 
wydzielonych częściach budynku i gruntu oznaczonego numerem działki 263/5 o pow. 
0,3349 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Charzyno. Ww. budynek jest w złym stanie 
technicznym (konstrukcja dachu i stropów jest spróchniała, nieszczelne zużyte pokrycie 
dachowe, częściowy brak rynien powoduje zawilgocenie ścian, wykruszenia i odparzenia 
tynku, ściany w pokojach zawilgocone, zacieki na sufitach, w jednym pokoju zarwany 
sufit, podłogi spękane, okna wypaczone i nieszczelne) w wyniku czego należałoby 
przeprowadzić kapitalny remont. Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały 
jest uzasadnione. 
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