
                     U C H W A Ł A      Nr XII/63/08 
       RADY  GMINY   CIEL ĄDZ 
     z dnia 26 lutego 2008 r. 
 
 
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny  lokali 
                 mieszkalnych  wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz  
                 ułamkową część gruntu znajdujących się w budynku 
                 wielomieszkaniowym stanowiącymi  mienie  gminy 
                 Cielądz .  
 
 
                        Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt.9 lit. "a" ustawy z dnia  
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,  
z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,  Nr 153, poz.1271, 
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,  
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759,  
z 2005 r Nr 172, poz. 1441,Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128  
Nr 181, poz.1337 z 2007 r. Nr 48, poz.327 , Nr 138, poz. 974 i Nr 173,  
poz. 1218/ oraz art.13 ust. 1 i art  68 ust. 1 pkt. 7  ustawy z dnia  
21 sierpnia  1997 r. o gospodarce nieruchomościami  / Dz. U. z 2004 r Nr 261, 
poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, 
Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 64, poz. 456, Nr 104, poz. 708,  
Nr 220, poz. 1601, z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218, 
Rada Gminy  Cielądz      u c h w a l a    co  następuje :  
 
  § 1 .1. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości  
10 % od ceny lokali mieszkalnych z mieszkaniowego zasobu gminy 
oznaczonych jako przedmiot odrębnej własności obejmujący lokale mieszkalne 
wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udział w nieruchomości wspólnej, 
stanowiącej grunt oraz część budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do 
użytku właścicieli lokali, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców 
uchwałą Nr  VII/43/07 Rady Gminy Cielądz z dnia 27 czerwca 2007 r.  
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z 
pomieszczeniami przynależnymi oraz ułamkową część gruntu znajdujących się 
w budynku wielomieszkaniowym stanowiącymi mienie gminy Cielądz. 
  2. Bonifikaty w wysokości określonej w ust. 1 udziela się w 
przypadku jednorazowej wpłaty ceny lokalu mieszkalnego.  
 
  § 2. Wykonanie uchwaly powierza się Wójtowi Gminy. 
 
  § 3. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 



 
    


