UCHWAŁA NR XVII/153/2016
RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU
z dnia 28 kwietnia 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie i na
udzielenie bonifikaty.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.
Dz.U. z 2016 r., poz. 446) i art. 68 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2015 r., poz.1774 ze zmianami: Dz.U. z 2015 r., poz. 1777; Dz.U. z 2016
r., poz. 65) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie oraz na
udzielenie bonifikaty szczegółowo opisanych w załączniku do niniejszej uchwały .
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierzgonia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Grzegorz Murawski
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Załącznik do Uchwały Nr XVII/153/2016
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 28 kwietnia 2016 r.
WYKAZ
lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
Oznaczenie lokalu
Lp

1.
2.

Położenie

ul. Żeromskiego,
Dzierzgoń
Jasna,
gmina Dzierzgoń

Oznaczenie nieruchomości gruntowej
Nr Kw

Stawka
bonifikaty
%

Nr
budynku

Nr
lokalu

4

2

44,47

288/23

0,0343

GD2I/00002464/6

25 658

90

10

6

46,50

276/2

0,5048

GD2I/00001599/4

18 756

80
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Nr
działki

Powierzchnia
działki
w ha

Cena lokalu
mieszkalnego
wraz z udziałem
w gruncie w zł

Pow.
użytk.
w m2

Uwagi
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Uzasadnienie
Najemcy przedmiotowych lokali złożyli wnioski o ich nabycie. Cena lokali mieszkalnych wraz z
przynależnym udziałem w gruncie została podana w załączniku do niniejszej uchwały. Dla
najemców, którzy wpłacili kaucje mieszkaniowe proponuje się udzielenie bonifikaty w wysokości
90%, a dla tych którzy nie wpłacili kaucji proponuje się udzielenie bonifikaty w wysokości 80%.
Wpływy ze sprzedaży przedmiotowych lokali mieszkalnych przyczynią się do realizacji dochodów
budżetu gminy z tytułu sprzedaży majątku komunalnego.

Burmistrz Dzierzgonia
Elżbieta Domańska
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