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UCHWAŁA NR XXII/230/12
RADY MIASTA BOCHNIA
z dnia 27 września 2012 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia kryteriów i zasad zbywania lokali mieszkalnych
w budynkach stanowiących własność Gminy Miasta Bochni
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 34 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 68 ust. 1 pkt 7, ust. 2-4,
w związku z art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r.
Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) Rada Miasta Bochnia uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XIII/123/07 Rady Miejskiej w Bochni z dnia 25 października 2007 r. w sprawie
określenia kryteriów i zasad zbywania lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Miasta
Bochni zmienionej uchwałą Rady Miasta Bochnia Nr XLI/385/10 z dnia 28 stycznia 2010 r. wprowadza się
następujące zmiany:
1) w §1 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
"1)lokali mieszkalnych w budynkach, w których przewidywana jest zmiana funkcji,";
2) w §1 ust. 1 pkt 2 otrzymuje następujące brzmienie:
"2)lokali mieszkalnych w budynkach usytuowanych w centrum miasta Bochnia, uwidocznionych w ewidencji
gruntów w obrębie nr 6, położonych wewnątrz obszaru ograniczonego ul. Oracką, ul. Świętokrzyską,
ul. J. Matejki, ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Rzeźnicką, ul. W. Kiernika, ul. Sądecką, ul. T. Kościuszki,
ul. J.I. Kraszewskiego, ul. Kowalską, ul. Niecałą do ul. Orackiej, oznaczonego w załączniku graficznym do
niniejszej uchwały kolorem czarnym, oraz w budynku przy ul. Floris 3";
3) w §1 ust. dodaje się pkt 9 w brzmieniu:
"9) lokali mieszkalnych usytuowanych w budynkach, innych niż określone w pkt 6, w których nie było
dotychczas prowadzonej sprzedaży lokali mieszkalnych, chyba, że przedmiotem tej sprzedaży będą lokale
mieszkalne, których łączna powierzchnia użytkowa wynosi nie mniej niż 25% powierzchni użytkowej
wszystkich lokali mieszkalnych usytuowanych w danym budynku.";
4) w § 4 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
"7. Obniżenie bonifikaty, o której mowa w ust. 6 stosuje się do osób nabywających lokale mieszkalne,
w których Gmina Miasta Bochnia w okresie dziesięciu lat poprzedzających zawarcie aktu notarialnego
sfinansowała, bądź wykonała remont. Obniżenie bonifikaty następuje po przeprowadzeniu na etapie
postępowania poprzedzającego sprzedaż lokalu mieszkalnego ustalenia nakładów poczynionych na ten
lokal.";
5) skreśla się § 6.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XLI/386/10 Rady Miasta Bochnia z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych.
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§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bochnia.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miasta
Kazimierz Ścisło

