
UCHWAŁA NR XVI/110/12
RADY GMINY BOLESŁAWIEC

z dnia 6 czerwca 2012 r.

zmieniająca uchwałę nr XVI/106/2008 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie 
określenia zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości, należących do kompetencji Rady 

Gminy 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a i pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 3, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 25 ust. 1 i 2 w związku 
z art. 23 ust. 1 pkt 7 i 7a, art. 34 ust. 6, art. 37 ust. 3, art. 68 ust. 1 i 1b, art. 70 ust. 4, art. 76 ust. 1, art. 84 ust. 3 i art. 
86 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 102, poz. 
651 ze zm.) 

u c h w a l a s i ę, co następuje: 

§ 1. Zmienia się treść § 7 uchwały Nr XVI/106/2008 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 23 kwietnia 2008 r. 
w sprawie określenia zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości, poprzez nadanie mu nowego 
brzmienia o treści: 

„§ 7. Udziela się bonifikaty od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy w wysokości: 

1) w przypadku sprzedaży nieruchomości jako lokal mieszkalny: 

a) 95% - w przypadku jednorazowej zapłaty całości ceny sprzedaży, pod warunkiem równoczesnego 
wykupu przez wszystkich najemców, pozostałych do zbycia przez Gminę lokali mieszkalnych 
w budynku wielorodzinnym, 

b) 75% - w pozostałych przypadkach jednorazowej zapłaty całości ceny sprzedaży, 

c) 55% - w przypadku rozłożenia ceny sprzedaży na raty, na okres do 4 lat, 

d) 35% - w przypadku rozłożenia ceny na okres powyżej 4 lat, nie dłużej niż lat 10, 

2) 75% - w przypadku sprzedaży nieruchomości osobom fizycznym i osobom prawnym, które prowadzą 
działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-
rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, na cele niezwiązane z działalnością zarobkową, 
a także organizacjom pożytku publicznego na cele prowadzonej działalności pożytku publicznego, 

3) 95% - w przypadku sprzedaży nieruchomości kościołom i związkom wyznaniowym, mającym 
uregulowane stosunki z państwem, na cele działalności sakralnej..”.

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia wDzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Jan Durda

Id: 14DAFD42-196A-407B-AED2-6DAA40729F2C. Podpisany
—————————————————————————————————————————————————————————

Strona 1




