Uchwała Nr XLIX/643/2010
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 5 lutego 2010 r.
w sprawie sprzedaŜy lokali mieszkalnych w budynkach mieszkaniowych stanowiących własność
Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, warunków udzielania bonifikat przy ich sprzedaŜy oraz
stawki oprocentowania niespłaconej części ceny sprzedaŜy rozłoŜonej na raty
Na podstawie art.34ust.1 pkt.3,art.37 ust.2 pkt.1 ,art.67 ust.1 a , art.68 ust.1pkt.7 i ust.1b, art.70 ust.2
i 4 i art.73 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2004 roku Nr 261 poz.2603 i Nr 281 poz.2782,z 2005 r Nr 130 poz.1087,Nr 169 poz.1420
i Nr 175 poz.1459, z 2006 r Nr 104 poz.708,Nr 220 poz.1600 i 1601,Nr 227 poz.1665 , z 2007 r Nr 69
poz.468 i Nr 173 poz.1218 , z 2008r. Nr 59 poz.369 i Nr 220 poz.1412 , z 2009r. Nr 19 poz.100, Nr 42
poz.335 i poz.340 , Nr 98 poz.817 , Nr 161 poz.1279 , poz.1281 i Nr 206 poz.1590) oraz art.18 ust.2
pkt.9 lit. a ,art.40 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 i z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984 ,
Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz.1806 i z 2003 roku Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568 , z 2004 roku Nr
102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz.1759 , z 2005 r Nr 172 poz.1441 i Nr 175 poz.1457 ,
z 2006 r Nr 17 poz.128 i Nr 181 poz.1337, z 2007 r Nr 48 poz.327 i Nr 138 poz.974 i Nr 173
poz.1218, z 2008 r Nr 180 poz.1111 i Nr 223 poz.1458 oraz z 2009 r Nr 52 poz.420 i Nr 157
poz.1241) Rada Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego uchwala, co następuje:
§1.WyraŜa się zgodę na sprzedaŜ lokali mieszkalnych w budynkach mieszkaniowych
połoŜonych w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Szewieńskiej Nr 5, Zgoda Nr 10 oraz Juliusza
Słowackiego Nr 13A, stanowiących własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, na rzecz najemców
tych lokali, którym przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, zwanych w dalszej części „najemcami”
wraz z udziałem w prawie wieczystego uŜytkowania lub sprzedaŜą na własność udziałów w działkach
gruntu, na których usytuowane są przedmiotowe budynki .
§2.Ilekroć w dalszej części uchwały jest mowa o :
1) cenie lokalu mieszkalnego – rozumie się przez to cenę lokalu mieszkalnego wraz
z pomieszczeniami przynaleŜnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej,
2) cenie sprzedaŜy lokalu mieszkalnego - rozumie się przez to cenę lokalu mieszkalnego
pomniejszoną o przysługujące bonifikaty
§3.Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego moŜe udzielić bonifikaty od ceny lokalu
mieszkalnego według poniŜszych stawek procentowych :
1) 40 % - w przypadku jednorazowej wpłaty ceny lokalu mieszkalnego,
a ponadto:
50 % -dla najemców zameldowanych powyŜej jednego roku w lokalu
mieszkalnym podlegającym sprzedaŜy.
2) 50%-w przypadku rozłoŜenia ceny lokalu mieszkalnego na raty,
dla najemców zameldowanych powyŜej jednego roku w lokalu
mieszkalnym podlegającym sprzedaŜy .
§4.W przypadku sprzedaŜy lokali mieszkalnych w systemie ratalnym, wyraŜa się zgodę
Prezydentowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na zastosowanie w aktach notarialnych umów
sprzedaŜy lokali poniŜszego oprocentowania w stosunku rocznym, rozłoŜonej na raty niespłaconej
części ceny sprzedaŜy lokalu mieszkalnego :

1) przy rozłoŜeniu spłaty na okres do 3 lat
2) przy rozłoŜeniu spłaty na okres od 4 do 5 lat
3) przy rozłoŜeniu spłaty na okres od 6 do 10 lat

- 1%
- 3%
- 5%

§5.Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
§6.1.Uchwała
Świętokrzyskiego.

podlega

ogłoszeniu

w

Dzienniku

Urzędowym

Województwa

2.Uchwała zostaje podana do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego oraz w prasie lokalnej.
§7.Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.
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