UCHWAŁA NR XLIV/611/10
RADY MIEJSKIEJ w DĘBICY
z dnia 19 lutego 2010 r.
zmieniająca uchwałę nr XXXI/491/09 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 18 czerwca
2009 r. w sprawie wyraŜenia zgody na ustanawianie odrębnej własności
i sprzedaŜ lokali mieszkalnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 litera „a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jed. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.);
art. 7 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz.
903 z późn. zm.); art. 13 ust. 1, art. 28 ust. 1, art. 34 ust. 1 pkt. 3, art. 37 ust. 2 pkt. 1,
art. 67 ust. 1 i 3, art. 68 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (tekst jed. Dz. U. z 2004 r. Nr 261 póz. 2603 z późn. zm.)
Rada Miejska w Dębicy, uchwala co następuje:
§1.
Zmienia się Uchwałę nr XXXI/491/09 z dnia 18 czerwca 2009 r.. w sprawie
wyraŜenia zgody na ustanawianie odrębnej własności i sprzedaŜ lokali mieszkalnych
w ten sposób, Ŝe:
1) Paragraf 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„Zgoda określona w ust. 1 i ust. 2 obowiązuje do dnia 31.12.2011 r.
2). Paragraf 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„ SprzedaŜ lokali mieszkalnych, o których mowa w §1 następować będzie
z zastosowaniem 75 % bonifikaty ustalonej na podstawie odrębnej uchwały
w stosunku do wartości lokalu mieszkalnego ustalonej w operacie szacunkowym
sporządzonym przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego na rzecz najemców,
którymi najem został nawiązany na czas nieoznaczony i trwa co najmniej 5 lat
z zastrzeŜeniem ust. 2 i 3 i którzy złoŜą wniosek o zakup mieszkania od dnia 01 lipca
2009 do dnia 31.12.2010 r.."
§2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dębica.
§3.
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
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