UCHWAŁA

NR X/44/15
RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE
z dnia 29 maja 2015r.
zmienza1ąca

uchwałę

w sprawie określenia
stanowiącymi mienie komunalne Gminy Polanów.

gospodarowania

nieruchomościami

N a podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r„ poz. 594, z późniejszymi·
zmianami: poz.645, poz. 1318; z 2014 r. poz.379, poz.1072); art. 25 ust.I, art. 34 ust. 6, art.
37 ust. 3 i ust. 4, art. 68 ust. 1, art. 70 ust.4, art. 209a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 518, z późniejszymi
zmianami: poz. 659, poz. 805, poz. 906) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zmienia się uchwałę Nr

XXXVI/289/14 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia
26 lutego 2014 r. w sprawie określenia gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi
mienie komunalne Gminy Polanów w ten sposób, że wprowadza się następujące zmiany:
I) w§ 5 ustęp 2. otrzymuje brzmienie:
„§ 5. 2. Budynki i lokale mieszkalne, w których wykonany

był

kapitalny remont oraz
poniesiono duże nakłady remontowe wyłączone są ze sprzedaży przez okres dwóch lat od
poniesionych nakładów, nie dotyczy to najemców budynku lub lokalu komunalnego, do
którego Gmina przenosi lokatora w związku z wyburzeniem lub przeznaczeniem na inny
cel dotychczas zajmowanego budynku lub lokalu mieszkalnego".
2) § 11 otrzymuje brzmienie :
„§ Il. Ustala się bonifikatę w wysokości 50% od ceny
nabywanego budynku
mieszkalnego, lokalu mieszkalnego, w których przeprowadzony był kapitalny remont lub
poniesione duże nakłady remontowe w okresie 5 lat liczonych przed złożeniem wniosku o
wykup, nie dotyczy to najemców budynku lub lokalu komunalnego, do którego Gmina
przenosi lokatora w związku z wyburzeniem lub przeznaczeniem na inny cel dotychczas
zajmowanego budynku lub lokalu mieszkalnego"
§ 2. W pozostałym zakresie uchwałę pozostawia się bez zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza
§ 4.

Uchwała

Urzędowym

się

Burmistrzowi Polanowa.

wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
Województwa Zachodniopomorskiego.

ogłoszenia

w Dzienniku

PRZE'D~
gr ,Józef Wilk .

