DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Kielce, dnia 8 października 2015 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Lech Hamera
Data: 2015-10-08 13:07:59

Poz. 2946
UCHWAŁA NR 87/XVI/15
RADY MIEJSKIEJ W CHĘCINACH
z dnia 22 września 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 14
położonego w budynku nr 4 na Osiedlu Sosnówka w Chęcinach, stanowiącego własność Gminy Chęciny
Rada Miejska w Chęcinach działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 litera „a” ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 37 ust. 2 pkt 1,
w związku z art. 34 ust. 1 pkt 3, art. 67 ust. 1, 1a i 3, art. 68 ust. 1 pkt 7, ust. 1a, ust. 1b ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. 2015 r., poz. 782 ze zm.) uchwala co
następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 80 % od ceny ustalonej na podstawie wartości
określonej przez rzeczoznawcę majątkowego przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 14,
stanowiącego własność Gminy Chęciny, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 4 położonym na Osiedlu Sosnówka w Chęcinach, na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków
numerami działek 1714/33, 1714/49, 1714/45 i 1714/43, na rzecz jego dotychczasowego najemcy.
§ 2. Udzielenie bonifikaty określonej w § 1 uniemożliwia rozłożenie na raty ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego.
§ 3. Bonifikaty, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały udziela się wyłącznie najemcom, którzy nie są
dłużnikami Gminy Chęciny.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Chęciny.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Danuta Mochocka

