UCHWAŁA NR XXXIV/ 299/06
RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE
z dnia 28 lutego 2006 roku
w sprawie stawki oprocentowania przy zbywaniu nieruchomo ci z rozło eniem
płatno ci na raty.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 08 marca 1990 roku
o samorz dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: Dz. U. z 2002
r. 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 2005r. Dz.U. Nr 172, poz. 1441) oraz art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 21

sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo ciami (Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603
zmiany: z 2004r. Nr 281 poz. 2782, z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr
175, poz. 1459) u c h w a l a s i c o n a s t p u j e:
§1. 1. Ustali oprocentowanie od niespłaconej rozło onej na raty ceny sprzeda y
nieruchomo ci gminnych zbywanych w drodze bezprzetargowej lub w drodze
rokowa w wysoko ci 5 % rocznie od kwoty pozostałej do spłaty w przypadku
rozło enia jej do 10 rat rocznych.
2. Raty wraz z oprocentowaniem płatne s w terminie do 31 lipca ka dego roku,
pocz wszy od roku nast pnego od zawarcia umowy notarialnej.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXIX/320/2002 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia
29 kwietnia 2002 r w sprawie oprocentowania rat z tytułu sprzeda y nieruchomo ci
gruntowych niezabudowanych.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza si Burmistrzowi.
§ 4. Uchwała wchodzi w ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urz dowym Województwa Zachodniopomorskiego.

