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Poz. 2733
UCHWAŁA NR XVI/96/16
RADY GMINY STUPSK
z dnia 25 lutego 2016 r.

w sprawie udzielenia bonifikaty oraz warunków jej stosowania przy sprzedaży lokali mieszkalnych
stanowiących własność gminy Stupsk, na rzecz dotychczasowych najemców
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 68 ust. 1 pkt 7, ust. 1a i ust. 1b
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.)
Rada Gminy Stupsk, uchwala się co następuje:
§ 1. 1. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 50% od ceny ustalonej na podstawie
wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali
mieszkalnych w budynkach stanowiących własność oraz współwłasność gminy Stupsk na rzecz
dotychczasowych najemców.
2. W przypadku rozłożenia należności na raty, wysokość bonifikaty wynosi 20 %
3. Ustalona wysokość bonifikaty dotyczy ceny lokalu mieszkalnego, w tym ceny udziału w prawie
własności gruntu.
§ 2. Bonifikatę o której mowa w § 1 stosuje się wyłącznie w przypadku, gdy:
1) najemca nie posiada żadnych zaległości w opłacaniu należności z tytułu opłat czynszowych wnoszonych na
rzecz gminy Stupsk,
2) umowa najmu zawarta została na czas nieoznaczony,
3) najemca lub jego małżonek nie posiadają innych, niż wynajmowany lokal, nieruchomości będących lub
mogących być wykorzystywane na zaspokojenie potrzeb mieszkalnych albo innych praw do lokali
mieszkalnych (m.in. odrębna własność lokalu, budynek mieszkalny, spółdzielcze prawo do lokalu lub
najem), którzy potwierdzą powyższe stosownym oświadczeniem.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stupsk.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Szymon Sobczak

