
 

 

UCHWAŁA NR XXIX/156/2020  

RADY MIEJSKIEJ W DOBRYM MIEŚCIE 

z dnia 25 czerwca 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/382/2018 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 28 czerwca 2018 r. 

w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Dobre Miasto oraz 

wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 

z 2020 r. poz. 713), art. 34 ust. 1 pkt 3, art. 68 ust. 1 pkt 7, art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.), Rada Miejska w Dobrym Mieście 

uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr LVII/382/2018 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 28 czerwca 2018 r. 

w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Dobre Miasto oraz 

wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny 

(Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2018 r., poz. 3387) zmienionej Uchwałą Nr LX/405/2018 z dnia 

13 września 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2018 r., poz. 4030) § 6 otrzymuje brzmienie: 

„Bonifikat określonych w § 3 i § 5 nie stosuje się przy sprzedaży lokalu, jeżeli lokal lub części wspólne 

budynku, w którym się ten lokal znajduje, zostały wybudowane, rozbudowane, odbudowane, 

zaadaptowane lub wyremontowane ze środków finansowych Gminy, przekraczających kwotę 5.000,00 zł 

(słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), wydatkowanych w okresie ostatnich 5 lat przed datą spisania 

protokołu rokowań w sprawie sprzedaży lokalu.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrego Miasta. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

Ryszard Łańko 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 07 lipca 2020 r.

Poz. 2994
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