
U C H W A Ł A  Nr 459/XXXIX/2014 
Rady   Miasta   Ciechanów 

z  dnia 26 luty 2014r. 
 
 
w  sprawie  wyrażenia   zgody   na   udzielenie   bonifikaty   od   ceny   zbycia 

na    rzecz   najemców,  samodzielnych   lokali    mieszkalnych,       
położonych  w    Ciechanowie   w   budynkach  przy  ulicach: 

                     Powstańców Wielkopolskich 13,  Nadfosna 4,  Pułtuska 12 
                     
 
       Na  podstawie  art. 68  ust. 1 pkt  7  ustawy  z  dnia 21 sierpnia 1997 r.        
o  gospodarce  nieruchomościami ( Dz. U. z  2010 r. poz.  651  z  późn. zm. )  
oraz  art. 18  ust. 2  pkt  9  lit. „a”   ustawy  z  dnia    8 marca  1990  roku  o  
samorządzie  gminnym  /Dz. U. z  2013r.   poz. 594  z  późn. zm./,  Rada  Miasta  
Ciechanów  uchwala,  co  następuje : 
                                               
                                                         §  1. 
 
     Wyraża zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 65 % od ceny 
sprzedawanego na rzecz najemcy, komunalnego  lokalu mieszkalnego, 
położonego   w   Ciechanowie  w  budynku   przy   ulicy:  
    
1/ Powstańców   Wielkopolskich 13 –  lokal   38   o   powierzchni    użytkowej       
    62,34 m2   wraz  z   udziałem     0,0142197    części   w   działce   nr  984/1   o     
    pow. 1200 m2 ,  którego    wartość   została    określona   przez   rzeczoznawcę     
    majątkowego,   łącznie  z  wartością    udziału   na   kwotę    168.933,00 zł.   
 

                                                          §  2. 
 
         Wyraża zgodę  na udzielenie  bonifikaty w  wysokości  72%  od ceny 
sprzedawanego na rzecz najemcy komunalnego lokalu mieszkalnego, 
położonego  w  Ciechanowie  przy  ulicy: 
 
1/ Nadfosna  4 –  lokal  nr  4   o   powierzchni   użytkowej   47,15 m2   wraz   z   
    udziałem   0,0349928   części   w  działce  nr   961  o   pow. 521 m2 ,   którego     
    wartość    została    określona   przez   rzeczoznawcę   majątkowego ,   łącznie     
   z  wartością   udziału   na   kwotę   122.606,00 zł. 
 
                                                    
2/ Pułtuska 12 – lokal nr  58   o  powierzchni   użytkowej   56,94 m2    wraz   z     
     udziałem  0,0139716   części  w działce  nr 367/3 o pow. 1860 m2  i 367/22 o  
     pow. 1430 m2 ,  którego  wartość   została  określona   przez   rzeczoznawcę  
     majątkowego na kwotę   155.526,00 zł. 



 
                                                     §   3. 
 
        Uchyla się w § 1 punkt 4 / dot. lokalu nr 38 przy ul. Powstańców 
Wielkopolskich 13/  uchwały Nr 199/XVI/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 
23 lutego 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na  udzielenie bonifikaty od 
ceny zbycia  na  rzecz najemców,  samodzielnych  lokali  mieszkalnych. 

 
                                                    §   4. 
 
Wykonanie   uchwały   powierza   się   Prezydentowi   Miasta  Ciechanów. 
 
                                                    §   5. 
 
Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.        
 
 
 

Wiceprzewodniczący 
Rady Miasta Ciechanów 

 
Zdzisław Dąbrowski 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


