
Rada Miejska
w Dobrodzieniu

Uchwała  Nr  XXIV/ 244 /2013

Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 kwietnia 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości 
stanowiących lokale mieszkalne. 

Na  podstawie  art.  18  ust.2  pkt  15  ustawy  z dnia  8 marca  1990  r.  o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 68 ust.1 pkt 7, ust. 1a i art. 
70 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 
r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwala co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali  mieszkalnych 
zlokalizowanych w Pludrach przy ulicy Leśnej 2A , na działce nr 1597/45 o pow. 0,0633 ha 
objętą księgą wieczystą nr 44147, którą prowadzi Sąd Rejonowy w Kluczborku, zbywanych 
na rzecz najemców – których wykaz stanowi załącznik do niniejszej uchwały w wysokości 
określonej w tym załączniku. 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrodzienia. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Damian Karpinski



ZAŁĄCZNIK
                                                                                                                   do Uchwały Nr XXIV/ 244 / 2013
                                                                                                                    Rady Miejskiej w Dobrodzieniu

                                                                                                           z dnia  29 kwietnia 2013r.

Wykaz lokali przeznaczonych do zbycia na rzecz najemców
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Wartość 
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rozło
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na 

raty
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wszystkich 

mieszkań 

w danym 
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Pow. 

[m²]

Pow. pom. 

przynależnych 

[m²]

Wartość

[zł]

1 2 3

1. ul. Leśna 2 a /4

Pludry

49,33 8,59 52.339,00 1597/45

pow.

0,0633 ha

888,00 30 20 20

2. ul. Leśna 2 a/11

Pludry

42,25 13,94 43.687,00 1597/45

pow.

0,0633 ha

861,00 30 20 20

3. ul. Leśna 2 a/17

Pludry

48,07 4,92 49.704,00 1597/45

pow.

0,0633 ha

812,00 30 20 2


