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UCHWAŁA NR IV/18/10
RADY MIEJSKIEJ W PIŃCZOWIE

z dnia 29 grudnia 2010 r.

w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/179/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 września 
2004roku dotyczącej określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych i domów 

jednorodzinnych wolnostojących oraz w zabudowie szeregowej, będących przedmiotem najmu 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.9 litera „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. 
z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 68 ust. 1 pkt. 7 i ust. 2, art. 73 ust.5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
roku o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst z 2004r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)Rada Miejska 
w Pińczowie uchwala co następuje: 

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej Nr XXII/179/04 z dnia 22 września 2004 roku w sprawie określenia zasad 
sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych i domów jednorodzinnych wolnostojących oraz 
w zabudowie szeregowej, będących przedmiotem najmu wprowadza się następującą zmianę: 

1) §2 ustęp 3a otrzymuje brzmienie: „ust. 3a. Bonifikata o której mowa w ust.3 wynosi 95%, jeżeli najemca 
lokalu złoży wniosek o jego wykup w terminie do 30 grudnia 2010 roku, a umowa notarialna sprzedaży 
zostanie zawarta w ciągu 9 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku” 

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pińczów . 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od daty ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 grudnia 2010 roku. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Pińczowie 

Jan Radkiewicz
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Uzasadnienie

W Uchwale Nr XXII/179/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 września 2004 roku określono zasady 
sprzedaży oraz udzielenia bonifikat przy zakupie lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych i domach 
jednorodzinnych wolnostojących oraz w zabudowie szeregowej, będących przedmiotem najmu. Powodem zmiany 
Uchwały jest bardzo duża ilość wniosków najemców o wykup mieszkań komunalnych, która uniemożliwia ich 
rozpatrzenie i załatwienie ( włącznie ze sporządzeniem aktu notarialnego)w terminie przewidzianym uchwałą tj. 
3 m-cy. Dlatego niezbedna jest zmiana uchwały obejmująca wydłużenie w/w terminy.Konieczność rozpoznania już 
złożonych wniosków i zastosowanie do nich 95% bonifikaty uzasadnia wpisanie w uchwale terminu jej wejścia 
w życie z mocą od 1 grudnia 2010roku. 


