UCHWAŁA NR VII/29/2015
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.
z dnia 30 marca 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych na
rzecz dotychczasowych najemców.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2013 r. poz.594 ze zm.) oraz art. 68 ust.1 pkt 7 i ust. 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.) Rada Miejska w Książu Wlkp.
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży niżej wymienionych lokali
mieszkalnych:
1) lokal mieszkalny nr 1 wraz z pomieszczeniami przynależnymi, udziałem w częściach wspólnych
nieruchomości wynoszącym – 833/2318 cz., położony w Konarzycach przy ul. Łąkowej nr 9,
usytuowany na działce oznaczonej ewidencyjnie nr 290/1 o powierzchni 2512 m², dla której Sąd
Rejonowy w Śremie prowadzi księgę wieczystą nr PO1M/00024605/6;
a) bonifikata 80 % w przypadku jednorazowej zapłaty ceny,
b) bonifikata 70% w przypadku rozłożenia zapłaty ceny na raty,
2) lokal mieszkalny nr 2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi, udziałem w częściach wspólnych
nieruchomości wynoszącym - 1485/2318 cz., położony w Konarzycach przy ul. Łąkowej nr 9,
usytuowany na działce oznaczonej ewidencyjnie nr 290/1 o powierzchni 2512 m², dla której Sąd
Rejonowy w Śremie prowadzi księgę wieczystą nr PO1M/00024605/6;
a) bonifikata 80 % w przypadku jednorazowej zapłaty ceny,
b) bonifikata 70% w przypadku rozłożenia zapłaty ceny na raty,
2. Warunkiem udzielenia bonifikaty o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 jest ponadto brak zaległości
w zapłacie czynszu najmu.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE
do uchwały Nr VII/29/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 30 marca 2015 r.
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014
r., poz. 518 ze zm.) w art.68 ust.1 przewiduje , że w przypadku sprzedaży nieruchomości
udzielana bonifikata ma charakter indywidualny co oznacza, iż udzielanie bonifikat
wymaga uprzednio uzyskania zgody rady Gminy. Ponadto w myśl art.68 ust. 1b ustawy w
uchwale powyższej określa się warunki udzielenia bonifikaty i wysokość stawek
procentowych.
Zatem dla lokali mieszkalnych oznaczonych numerami 1 i 2 położonych w budynku
przy ul. Łąkowej nr 9 wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz gruntem proponuje się
udzielenie bonifikaty w wysokości 80 % od ceny nieruchomości ustalonej według wyceny
rzeczoznawcy majątkowego przy wpłacie jednorazowej oraz bonifikaty w wysokości 70%
przy zakupie na raty.
- wartość rynkowa lokalu mieszkalnego nr 1 wynosi – 59.100,- zł, po zastosowaniu
bonifikaty w wysokości
80 % wynosi – 11.820,- zł, po zastosowaniu bonifikaty
w wysokości 70 % wynosi – 17.730,- zł.
- wartość rynkowa lokalu mieszkalnego nr 2 wynosi- 81.900,- zł po zastosowaniu
bonifikaty w wysokości 80 % wynosi – 16.380,- zł po zastosowaniu bonifikaty w
wysokości 70 % wynosi – 24.570,-zł
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