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UCHWAŁA NR XX/128/2011
RADY POWIATU W MYSZKOWIE

z dnia 29 listopada 2011 r.

w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedażyw 
trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Powiatu Myszkowskiego 

Na podstawie art. 12 pkt. 11, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3, art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r. z późn. zm.) w związku z art. 68 
ust. 1, 1a i 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. Nr 102, 
poz. 651 z 2010 r. z późn. zm. ) Rada Powiatu w Myszkowie uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Określa się warunki udzielania bonifikat od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, w przypadku bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości 
stanowiących własność Powiatu Myszkowskiego oraz wysokość stawek procentowych w wysokości: 

a) 60 % – jeżeli nieruchomość sprzedawana jest na cele mieszkaniowe na rzecz Skarbu Państwa albo jednostki 
samorządu terytorialnego, 

2. Bonifikata, o której mowa w ust. 1 przysługuje pod warunkiem zapłaty ceny jednorazowo, nie później niż do 
dnia zawarcia umowy sprzedaży albo użytkowania wieczystego. 

3. W razie zbiegu praw do bonifikaty z tytułu, o którym mowa w ust. 1 oraz do bonifikaty, o której mowa w art. 
68 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, stosuje się jedną bonifikatę 
korzystniejszą dla nabywcy. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Myszkowie. 

§ 3. Uchyla się Uchwałę Nr XL/258/2005 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie 
zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty, Uchwałę Nr LIII/338/2006 
Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 29 września 2006 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/258/2005 Rady 
Powiatu w Myszkowie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz wyrażenia 
zgody na udzielenie bonifikaty oraz Uchwałę Nr XVIII/109/2011 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 27 
października 2011 roku w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych 
przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Powiatu Myszkowskiego. 

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

 

Przewodniczący Rady Powiatu 

Marian Szczerbak


