KGP.0006.30.2014

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY BIAŁE BŁOTA
z dnia .................... 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości
gruntowych, stanowiących własność Gminy Białe Błota na cele budownictwa mieszkaniowego i udzielania
bonifikaty od ceny sprzedaży
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2013 r., poz.594 ze zmianami: z 2013 r. poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379) oraz art. 11 ust. 2,
art. 13 ust. 1, art. 32 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt 5, art. 67 ust. 1, art. 67 ust. 3, art. 68 ust.1 pkt 1, art. 68 ust. 1b,
art. 68 ust. 2 - 2c, art. 68 ust. 3a, art. 69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.
Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zmianami: z 2014 r. poz 659, poz. 805, poz. 906) uchwala się co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż, na rzecz osób fizycznych będących użytkownikami wieczystymi
nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Białe Błota, oznaczonych ewidencyjnie w obrębie
Murowaniec nr 80/170 o pow. 0,1011 ha, 80/104 o pow. 0,2000 ha, 150/23 o pow. 0,1175 ha, 65/38 o pow.
0,1107 ha, 104/69 o pow. 0,1103 ha, 65/44 o pow. 0,1046 ha, 104/43 o pow. 0,1380 ha, 65/43 o pow. 0,1145 ha,
138/26 o pow. 0,1114 ha, 65/20 o pow. 0,0902 ha, 150/12 o pow. 0,0884 ha, na cele budownictwa
mieszkaniowego.
§ 2. Ustala się bonifikatę w wysokości 60% od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 1 i 3 oraz art. 69 ustawy
o gospodarce nieruchomościami w przypadku osób fizycznych, których dochód miesięczny na jednego członka
rodziny w gospodarstwie domowym nie przekracza przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce
narodowej za ostatnie półrocze roku poprzedzającego rok, w którym wystąpiono z wnioskiem o udzielenie
bonifikaty w związku ze sprzedażą określonych w § 1 nieruchomości, ogłaszanego przez Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego na podstawie odrębnych przepisów.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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