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Pani Monika Wąsik-Kudla
ta i 2012 , 1 4 Przewodnicząca Rady Miejskiej

w Zdzieszowicach

Proszę o skierowanie na sesję Rady Miejskiej załączonego projektu uchwały prawie 
zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 1A 
położonego w Zdzieszowicach przy ulicy Chopina 18

Przedmiotem uchwały jest zmiana zapisów § 2 uchwały Nr XVI/131/2011 Rady 
Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
lokalu mieszkalnego nr 1A położonego w Zdzieszowicach przy ulicy Chopina 18, zmienionej 
Uchwałą Nr XXIV/196/2012 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 12 lipca 2012r. w 
sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 1A 
położonego w Zdzieszowicach przy ulicy Chopina 18, poprzez rozszerzenie jego treści, w 
kwestii wyrażenia również zgody na zastosowanie dla nabywcy lokalu (je90 najemcy) 
oprocentowania dla rozłożonej na raty niespłaconej części ceny nabycia lokalu w wysokości 
V* stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank 
Polski.

Dotychczasowa treść § 2 uchwały:

„Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty, przy zbyciu lokalu mieszkalnego ujętego § 1 na 
rzecz jego najemcy, w wysokości 85 % od ceny lokalu. ”

zostaje zastąpiona nowym zapisem w treści:

„Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty, przy zbyciu lokalu mieszkalnego ujętego § 1 na 
rzecz jego najemcy, w wysokości 85 % od ceny lokalu oraz zastosowanie oprocentowania 
dla rozłożonej na raty niespłaconej części ceny nabycia lokalu w wysokości A  stopy 
procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski. ”

Z wnioskiem o zastosowanie w/w stopy oprocentowania dla rozłożonej na raty niespłaconej 
części ceny nabycia lokalu mieszkalnego wystąpił najemca lokalu mieszkalnego, który 
wystąpił o sprzedaż najmowanego lokalu argumentując, iż nawet po zastosowaniu 85% 
bonifikaty od ceny przy sprzedaży lokalu nie jest w stanie wpłacić jednorazowo pozostałej 
kwoty nabycia.

W załączeniu - Projekt uchwały z dn ia# .11.2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 1A położonego w Zdzieszowicach przy 
ulicy Chopina 18

Otrzymuje:
1. Adresat;
2. a/a.



Projekt z dnia i  A. listopada 2012r.

UCHWAŁA N r ..................
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 

z dnia...................

uchwały nf* bu&H 
mn&IHikmń pod względem 
ferMliw-prciwny»»

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lglg(ii. 
nr 1A położonego w Zdzieszowicach przy ulicy Chopina 18 r "

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt. 7, art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o 
gospodarce nieruchomości (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, 
poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, z 201 lr. Nr 64, poz. 341, 
Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 
163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz. 1337, z 2012r. poz. 908) oraz § 7 ust. 1 i 2 
uchwały Nr XVIII/144/08 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 lutego 2008r. w 
sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami (Dz. Urz. Woj. Op. z 2008r. Nr 29 poz. 
1005), zmiana: Uchwała Nr XXXI/233/09 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 
stycznia 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad gospodarowania 
nieruchomościami (Dz. Urz. Woj. Op. z 2009r. Nr 24, poz. 403) Rada Miejska w 
Zdzieszowicach uchwala, co następuje:

§ 1.
W Uchwale Nr XVI/131/2011 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 grudnia 201 lr. w 
sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 1A położonego w 
Zdzieszowicach przy ulicy Chopina 18, zmienionej Uchwałą Nr XXIV/196/2012 Rady 
Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 12 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 1A położonego w Zdzieszowicach przy 
ulicy Chopina 18, § 2 otrzymuje brzmienie :
„ § 2. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty, przy zbyciu lokalu mieszkalnego ujętego § 1 
na rzecz jego najemcy, w wysokości 85 % od ceny lokalu oraz zastosowanie oprocentowania 
dla rozłożonej na raty niespłaconej części ceny nabycia lokalu w wysokości 2A stopy 
procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski. ”

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


