
UCHWAŁA NR XXV/132/2012
RADY GMINY PACYNA

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości zabudowanej 
budynkiem mieszkalnym stanowiącym samodzielny lokal mieszkalny oraz zmiany uchwały Nr VII/32/2011 

z dnia 29 czerwca 2011r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j. t. Dz. U. 
z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 68 ust.1 pkt.7 , ust. 1 a, 1b, ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami), 
uchwały Nr VII/ 32/2011 Rady Gminy Pacyna z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości w drodze bezprzetargowej Rada Gminy Pacyna uchwala,co następuje: 

§ 1. Udziela się Pani Jadwidze Rutkowskiej zam. Remki, gm. Pacyna bonifikaty od ceny sprzedaży 
nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 118/6 o pow. 0.0502 ha, położonej w Remkach, 
gm. Pacyna, zabudowanej budynkiem mieszkalnym obejmującym jeden samodzielny lokal mieszkalny o pow. 
63,68 m² w wysokości: 50% od ceny 19 034 złotych ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego. 

§ 2. Bonifikata, o której mowa w §1, przysługuje w przypadku jednorazowej zapłaty ustalonej ceny sprzedaży. 

§ 3. Uchyla się § 4 ust. 2 w uchwale Nr VII/32/2011 Rady Gminy w Pacynie z dnia 29 czerwca 2011r. 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w BIP oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Pacyna przez 
miesiąc 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pacyna. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Pacyna 

Stanisław Kołodziejczyk
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Uzasadnienie
Rada Gminy Pacyna uwzględniając stan techniczny budynku, jego zużycie i amortyzację, a także wieloletni okres 
zamieszkania w nim stosuje bonifikatę w wysokości: 50%. 
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