
                           UCHWAŁA NR  XXXII / 190 / 09                         
RADY MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 29 grudnia 2009 r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego i 
od pierwszej opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu związanego 

z nabywaną własnością lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 
r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 
175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,  
poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, 
poz. 420)  oraz art. 67 ust. 1 i ust. 1a, art. 68 ust. 1 pkt 7 i ust. 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005 
r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459, z 2006 Nr 64, poz. 456, Nr 104,  
poz. 708 , Nr 220, poz. 1600 i 1601, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 59, poz. 369, Nr 
220, poz. 1412, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 335 i 340, Nr 98, poz. 817, Nr 161 poz. 
1279 i 1281) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ .1. Wyraża się zgodę na udzielenie Stanisławie Sampolskiej – nabywcy lokalu mieszkalnego 
nr 12 o pow. 44,50 m2 przy os. Millenium 6 bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego 
i  od  pierwszej  opłaty  za  oddanie  w  użytkowanie  wieczyste  ułamkowej  części  gruntu 
związanego z nabywaną własnością lokalu mieszkalnego w wysokości 40 %, a w przypadku 
dokonania zapłaty jednorazowo – 50 % bonifikaty.
§ .2. Wyraża się zgodę na udzielenie Annie Michalczuk – nabywcy lokalu mieszkalnego nr 18 
o pow. 47,90 m2 przy ul. Batorego 33 bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego i od 
pierwszej opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu związanego z 
nabywaną  własnością  lokalu  mieszkalnego w  wysokości  40  %,  a  w  przypadku  dokonania 
zapłaty jednorazowo – 50 % bonifikaty.  
§ .3.  Wyraża się zgodę na udzielenie  Zbigniewowi i  Jadwidze Kuryś – nabywcom lokalu 
mieszkalnego nr 23 o pow. 47,60 m2 przy ul. J.Piłsudskiego 4 F bonifikaty od ceny sprzedaży 
lokalu mieszkalnego i  od pierwszej opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste ułamkowej 
części gruntu związanego z nabywaną własnością lokalu mieszkalnego w wysokości 40 %, a w 
przypadku dokonania zapłaty jednorazowo – 50 % bonifikaty. 
§ .4. Wyraża się zgodę na udzielenie Irenie Kowalskiej – nabywcy lokalu mieszkalnego nr 6 o 
pow. 27,70 m2 przy ul. A.Krajowej 30 bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego i od 
pierwszej opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu związanego z 
nabywaną  własnością  lokalu  mieszkalnego w  wysokości  40  %,  a  w  przypadku  dokonania 
zapłaty jednorazowo – 50 % bonifikaty. 
§ .5. Wyraża się zgodę na udzielenie Teresie Paszkiewicz – nabywcy lokalu mieszkalnego nr 9 
o pow. 40,07 m2 przy ul. A.Krajowej 8 bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego i od 
pierwszej opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu związanego z 
nabywaną  własnością  lokalu  mieszkalnego w  wysokości  40  %,  a  w  przypadku  dokonania 
zapłaty jednorazowo – 50 % bonifikaty. 
§ .6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka. 
§ .7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

       Przewodniczący Rady 

                                                                                                     Leonard Kulwanowski

    


