
UCHWAŁA NR XVII/193/2020
RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU

z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr VII/85/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie 
określenia warunków udzielania bonifikaty i wysokości stawek procentowych bonifikat od ceny sprzedaży 

lokali mieszkalnych i nieruchomości  przeznaczonych na cele mieszkaniowe

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 3, art. 41 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 68 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 
gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 65), Rada Miejska w Kietrzu uchwala co 
następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Kietrzu nr VII/85/2019 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia 
warunków udzielania bonifikaty i wysokości stawek procentowych bonifikat od ceny sprzedaży lokali 
mieszkalnych i nieruchomości  przeznaczonych na cele mieszkaniowe wprowadza się następującą zmianę:

1) w § 1 po ust 3, wprowadza się ustęp 3a w brzmieniu następującym:

"3a. Stawka procentowa bonifikaty przy jednorazowej wpłacie ceny sprzedaży,dla

wniosków złożonych do 30 grudnia 2020 roku wynosi:

1) 80% wartości nieruchomości, jeżeli wskutek równoczesnej  sprzedaży wszystkie mieszkania w budynku 
przestają być własnością Gminy.

Przez równoczesną sprzedaż należy rozumieć sprzedaż dokonaną na podstawie umów zawartych w tej 
samej dacie oraz sprzedaż ostatniego lokalu mieszkalnego w budynku.

2) 99 % wartości nieruchomości, przy sprzedaży lokali, położonych w budynkach zlokalizowanych przy 
ul.Głubczyckiej 17 i Głubczyckiej 19, w związku z ich złym stanem technicznym,potwierdzonym przez 
biegłego sądowego".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza.

§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od daty jej opublikowania.
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