
Uchwa a Nr  12/6/III/10

Rady Miejskiej w I owej

z dnia 30 grudnia 2010 r.

w sprawie wyra enia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego

po onego w I owej przy ul. Nadrzecznej 11/17.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie

gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2001 Nr 142 poz.15911) i  art. 68 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 21

sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo ciami (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz.

651 z pó n. zm2.)

uchwala si  co nast puje:

§ 1.Wyrazi  zgod  na udzielenie bonifikaty na rzecz El biety Jaroszek zam. w I owej przy ul.

Nadrzecznej 11/17 w wysoko ci 85 % od ceny lokalu mieszkalnego  po onego w I owej

przy ul. Nadrzecznej 11/17 o pow. u ytkowej 36,22 m2 w przypadku jednorazowej zap aty

ceny za lokal. Warto  w/w lokalu zosta a okre lona przez rzeczoznawc  maj tkowego w

wysoko ci 21 780,- z .

§ 2.Cena lokalu mieszkalnego opisanego w § 1 obejmuje równie  cen  pomieszcze  do niego

przynale nych oraz udzia u w cz ciach wspólnych w tym w gruncie.

§ 3. Wykonanie uchwa y powierza si  Burmistrzowi I owej.

§ 4.Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia i podlega og oszeniu na tablicy og osze

Urz du Miejskiego w I owej.

Przewodnicz cy Rady

Józef Brzezicki

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr
116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.
1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458 , z
2009 r. Nr 52, poz.420 i Nr 157 poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28 poz.142, Nr 28 poz.146 i Nr 106 poz.675.
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2010 r. Nr106, poz. 675.


