
 

 

UCHWAŁA NR XXXV/318/2013 

RADY GMINY LIPIE 

z dnia 22 lutego 2013 r. 

w sprawie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego 

zasobu Gminy Lipie  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 

r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 68 ust. 1 pkt 7 i ust. 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 

o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)  

Rada Gminy Lipie  

uchwala, co następuje:  

§ 1. Określa się wysokość stawki procentowej bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych 

zbywanych na rzecz dotychczasowych najemców:  

1. Dla lokali w budynku położonym w Lipiu przy ul. Częstochowskiej nr 33 (działka nr 302/2 w Lipiu) 

w wysokości 50% ceny sprzedaży lokali mieszkalnych;  

2. Dla lokali w budynku położonym w Parzymiechach przy ul. Ks. Bonawentury Metlera 4 (działka nr 

477/1 w Parzymiechach) w wysokości 50% ceny sprzedaży lokali mieszkalnych;  

3. Dla lokali w budynku położonym w Lipiu przy ul. Stawowej 1 (działka nr 229/36 w Lipiu) w wysokości 

60% ceny sprzedaży lokali mieszkalnych;  

4. Dla lokali w budynku położonym w Zbrojewsku nr 14a (działka nr 106/7 w Zbrojewsku) w wysokości 

80% ceny sprzedaży lokali mieszkalnych;  

§ 2.  Warunkiem udzielenia bonifikaty o której mowa w § 1 jest:  

1. Niezaleganie przez najemcę z opłatami związanymi z najmem lokalu.  

2. Zapłata przez najemcę należnej ceny za nabywany lokal najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipie.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego.  

  

 Wiceprzewodnicząca Rady 

Gminy Lipie  

 

 

Henryka Siejka 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 7 marca 2013 r.

Poz. 2161
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