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UCHWAŁA NR VII/58/11
RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH

z dnia 29 kwietnia 2011 r.

w sprawie: warunków udzielania bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych wchodzących w skład 
gminnego zasobu mieszkaniowego 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. 

nr 142, poz 1591 z późn. zm.), art. 68 ust. 1 pkt 7 i ust 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 102 poz 651 z późn. zm.) 

Rada Miejska w Wilamowicach uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyrazić zgodę na udzielanie przez Burmistrza Wilamowic bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych 
w budynkach wchodzących w skład gminnego zasobu mieszkaniowego, sprzedawanych na rzecz ich najemców, 
w wysokości 79% od ceny lokalu, ustalonej zgodnie z art. 67 ust 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 102 poz 651 z późn. zm.). 

§ 2. Warunkiem udzielenia bonifikaty przez Burmistrza Wilamowic, o której mowa w § 1 jest: 

1. Niezaleganie przez najemcę (kupującego) z żadnymi opłatami związanymi z tytułem najmu lokalu 
mieszkalnego. 

2. Zapłata przez najemcę (kupującego) 21% należnej ceny za nabywany lokal mieszkalny najpóźniej do dnia 
zawarcia notarialnej umowy kupna z Gminą Wilamowice. 

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic. 

§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały traci moc Uchwała nr XXI/181/01 Rady Miejskiej 
w Wilamowicach z dnia 22.03.2001 r. 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy 
Wilamowice, w miejscach publicznych na terenie Gminy Wilamowice oraz w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

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