
UCHWALA NR XXXVIII243/2013 

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 


z dnia 5 grudnia 2013 r. 


w sprawie w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomo~ci 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz~dzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 
594 ze zm. ) 1 art. 68 ust. 1 pkt 7, ust. 1 b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami ( Dz. 
U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) uchwala silr, co nast<;puje: 

§ 1. Wyraza sl<; zgod<; na udzielenie bonifikaty w wysokosci 90 % ceny nieruchomosci ustalonej zgodnie z art. 
67 ust. 3 ustawy 0 gospodarce nieruchomosciami w przypadku sprzedazy na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego 

m2Nr 57 0 pow. 45,60 polozonego w Makowie Mazowieckim przy u1. Mickiewlcza 24 wraz z udzialem we 
wsp6lwlasnosci cz<;sci wsp61nych budynku i urz~dzen, nie sluz~cych wyl~cznie do uzytku wlascicieli lokali 
i oddaniem w uzytkowanie wieczyste ulamkowej cz<;sci gruntu stanowi~cego dzialk<; Nr 718/4 0 pow. 650 m2 

§ 2. Bonifikaty, 0 kt6rej mowa w § 1 udziela si<; pod warunkiem, iz najemca nie zalega z naleznoSciami z tytulu 
czynszu oraz oplat niezaleznych z tytulu najmu lokalu. 

§ 3. Wykonanie uchwaly powierza si<; Burmistrzowi Miasta. 

§ 4. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj<;cia. 

Przewodnic~cy Rady 
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Uzasadnienie 

do uchwaly w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomosci 

Wartosc nieruchomosci ustalona jest zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy 0 gospodarce nieruchomosciami 
w oparciu 0 przepisy Rozporz~dzenia Rady Ministrow w sprawie szczeg610wych zasad wyceny nieruchomosci 
oraz zasad i trybu sporz~dzania operatu szacunkowego. Rzeczoznawca maj~tkowy dokonal w miesi~cu 
listopadzie 2013 r. wyceny nieruchomosci b~d~cej przedmiotem post~powania tj. lokalu mieszkalnego Nr 57 
o pow. 45,60 m2 polozonego przy ul. Mickiewicza 24 na kwot~ 97696 zl. 

Zgodnie z art. 68 ust. 1 pkt 7 ustawy 0 gospodarce nieruchomosciami dopuszczalne jest zastosowanie 
bonifikaty przy sprzedazy lokalu mieszkalnego za zgod~ rady gminy Z uwagi na fakt, iz od lat nast~puje 
prywatyzacja mieszkaniowego zasobu Miasta na rzecz dotychczasowych najemcow przy zastosowaniu daleko 
id~cych bonifikat, proponuje si~ udzielenie tejze bonifikaty na poziomie 90 % ceny sprzedaiy lokalu 
mieszkalnego wraz z udzialem we wsp6lwlasnosci cz~sci wspolnych i urz~dzen i oddaniem we 
wsp6luZytkowanie wieczyste takiego samego udziaru w gruncie niezb~dnego do racjonalnego korzystania 
z lokalu mieszkalnego. 

Wobec powyzszego wnosz~ 0 podj~cie uchwaly w zaproponowanej formie i tresci. 

BURMISTRZ MIASTt 

mgr Jan~IkoW8ki 
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