
  

UCHWAŁA NR VI/9/2016 

RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH 

z dnia  20 maja 2016 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr V/7/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 22 maja 2015 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości gruntowych  

i części, stanowiących własność Gminy Starachowice, położonych w granicach administracyjnych  

miasta Starachowice, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,  

wykorzystywanej na cele mieszkaniowe 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 68 ust. 1 pkt 10, ust. 2c ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-

chomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 poz. 1774 z późn. zm.) Rada Miejska w Starachowicach uchwala, 

co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr V/7/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 22 maja 2015 r. w § 2 dodaje się 

ust 2. i jego pełna treść po zmianie jest następująca: „§ 2. Bonifikat, o których mowa w § 1 ust. 1 nie stosuje się 

w przypadkach: 

1. gdy cena zbycia nieruchomości rozłożona jest na raty, 

2. gdy wartość netto nieruchomości po udzieleniu bonifikaty jest niższa od wartości koniecznych nakładów 

na przygotowanie nieruchomości do sprzedaży.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Starachowice. 

§ 3. Uchyla się Uchwałę Nr V/20/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2016 r. 

w sprawie zmiany Uchwały nr V/5/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach w sprawie wyrażenia zgody na 

udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości gruntowych i części, stanowiących własność Gminy Stara-

chowice, położonych w granicach administracyjnych miasta Starachowice, w celu poprawienia warunków za-

gospodarowania nieruchomości przyległej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Świętokrzyskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej  

w Starachowicach 

Włodzimierz Orkisz 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 30 maja 2016 r.

Poz. 1661
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