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RADY MIEJSKIEJ W JEDRZEJOWIE

z dnia 31 stycznia 2013 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotycz{cej zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiAcych
wlasnoSC Gminy Jpdrzej6w.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit."a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzqdzie gminnym ( Dz. U.
22001 roku Nr 142 poz. 1591 zp6in. zm ) w zwi4zku z art.34 ust.l pkt 3 oraz art.68 ust.l pkt 7 i ust.2 ustawy
z dnia 2l sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz. 651 zp6in.
zm.), Rada Miejska w Jgdrzejowie uchwala co nastgpuje :

$ l. W uchwale Nr XLVI/395/06 Rady Miejskiej w Jpdrzejowie z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie zasad
zbyr.vania lokali mieszkalnych stanowi4cych wlasno5i Gminy JEdrzej6w, zmienionej uchwalami Rady Miejskiej
w Jgdrzejowie: Nr Llll/400/10 z dnia 29 stycznia 2010r., Nr V/20l[ z dnia 17 lutego 20ll roku oraz Nr
XYI/157/I2zdnial marca2}l2 roku, g 4 pkt.l otrzymuje brzmienie:

,,1) ptzy sprzedazy lokali mieszkalnych bonifikata wynosi 98o4".

$ 2. Ustalona bonifikata okre5lona w $ I niniejszej uchwaly obowi4zuje do dnia 3 I grudnia 2013 roku.

$ 3. Wykonanie uchwaly powierza sig Burmistrzowi Miasta JEdrzelowa.

$ 4. Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzgdouym Wojew6dztwa Swigtokrzyskiego, ponadto bgdzie
podana do publicznej wiadomoSci w spos6b zwyczajowo przyjQty.

$ 5. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie czternastu dni od dnia ogtoszenia.

Przewodnicz4cy Rady
Miejskiej

mgr Pawel
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U z a s a d n i e n i e

Od 2009 do 2012 roku wl4cznie obowi42ywala przy.sprzedairy lokali na rzecz najemc6w bonifikata 98%, co

spowodowalo duze zainteresowanie vykupem lokali'

Zostalo sprzedanych na rzecz najemc6w w sumie 256 lokali. Do sprzedaZy pozostalo jeszcze 104 lokale.

poniewaZ z dznych wzglgd6w nie wszyscy zainteresowani zdqzyli lokale wykupid inadal jest

zainteresowanie wykupem z bonifikatq9S %o, zzsadne lest przedtuZenie dzialania tej uchwaly na 2013 rok.
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