
 

 

OBWIESZCZENIE 

WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

z dnia 8 lutego 2013 r. 

o sprostowaniu błędu w uchwale Rady Miejskiej Lądka-Zdroju nr XXVIII/181/12 z dnia 25 października 

2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/83/11 Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju z dnia 29 września 

2011 r. w sprawie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Lądek-Zdrój oraz 

w uchwale Rady Miejskiej w Świebodzicach nr XXXI/178/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie 

określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych.  

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 

innych aktów prawnych, (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172), należy sprostować następujący 

błąd:  

1) w uchwale Rady Miejskiej Lądka-Zdroju nr XXVIII/181/12 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie 

zmiany uchwały nr XIV/83/11 Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju z dnia 29 września 2011 r. w sprawie 

gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Lądek-Zdrój, ogłoszonej w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 listopada 2012 r. pod poz. 4281, dodaje się ust. 2 i 

3 do § 17 w brzmieniu:  

„2. Stawki bonifikat, o których mowa w ust. 1, nie dotyczą budynków, w których Gmina po roku 

2005 wykonała kompleksowy remont obejmujący wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę 

dachu, renowacji tynków zewnętrznych.  

3. W budynkach, o których mowa w ust. 2 wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu 

mieszkalnego, zapłaconej jednorazowo, sprzedawanego w trybie bezprzetargowym, na rzecz ich 

najemców, w wysokości:  

1) 90 % jeżeli następuje równoczesny wykup przez wszystkich najemców w budynku;  

2) 85 % jeżeli następuje równoczesny wykup lokali mieszkalnych obejmujący nie mniej niż  

75 % powierzchni lokali mieszkalnych;  

3) 75% przy sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku wielolokalowym, jeżeli następuje 

równoczesny wykup lokali obejmujący nie mniej niż 50% powierzchni lokali mieszkalnych;  

4) 70% przy sprzedaży pozostałych lokali mieszkalnych w budynkach wielolokalowych, w których 

wcześniej zostały sprzedane lokale mieszkalne na zasadach określonych w pkt 2 i 3”  

2) w uchwale Rady Miejskiej w Świebodzicach nr XXXI/178/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie 

określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 grudnia 2012 r. pod poz. 4452,  

w § 4 zamiast:  

„Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązująca od dnia 1 stycznia 2012 r.”  

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 11 lutego 2013 r.

Poz. 964



powinno być:  

„Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r.”  

Wojewoda Dolnośląski: 

A.M. Skorupa 
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