U C H W A Ł A  NR XVI/94/04
Rady Gminy Jemielnica
z dnia 22 marca 2004 r. 

w sprawie określenia kryteriów sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Jemielnica, na rzecz najemców.

         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 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 ) oraz  art. 34ust. 6 i art. 68 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z  2000 r. Nr 46 poz. 543; z 2001 r. Nr 129 poz. 1447; z 2002 r. Nr 25 poz. 253, Nr 74 poz. 676, Nr 113 poz. 984, Nr 126 poz. 1070, Nr 130 poz. 1112, Nr 200 poz. 1682,  Nr 240 poz. 2058;  z 2003 r. Nr 1 poz. 15, Nr 80 poz. 717, 720 i 721, Nr 96 poz. 874, Nr 124 poz. 1152,  Nr 162 poz. 1568 i Nr 203 poz. 1966 ) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1
1.	Uchwała dotyczy przeznaczonych, wymienionych do sprzedaży w odrębnych uchwałach, lokali mieszkalnych, w budynkach komunalnych.
2.	Przyznaje się pierwszeństwo w nabywaniu lokali mieszkalnych ich najemcom.

§ 2
1.	Przy sprzedaży nieruchomości na rzecz najemcy wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty od ustalonej ceny:
1)	w przypadku, gdy na kupno lokali mieszkalnych zdecydują się jednocześnie wszyscy najemcy z danego budynku,  za gotówkę – w wysokości 80% ceny,
2)	w przypadku, gdy na kupno lokali mieszkalnych zdecydują się jednocześnie wszyscy najemcy z danego budynku,  na raty – w wysokości 75% ceny, 
3)	w przypadku, gdy na kupno lokali mieszkalnych zdecyduje się część najemców z danego budynku,  za gotówkę – w wysokości 70% ceny,
4)	w przypadku, gdy na kupno lokali mieszkalnych zdecyduje się część najemców z danego budynku, na raty – w wysokości 65% ceny.
2.    Bonifikaty, o których mowa w tym paragrafie dotyczą nabycia tylko jednego lokalu.

§ 3
1.	W przypadku rozłożenia na raty wysokość pierwszej wpłaty wynosi co najmniej  25% ustalonej ceny a raty wraz z oprocentowaniem płatne są w ciągu nie dłużej niż 60 kolejnych miesięcy.
2.	Ustala się oprocentowanie, rozłożonej na raty należności, w wysokości 50% stopy redyskonta weksli, stosowanej przez  NBP na dzień zapłaty pierwszej raty.

§ 4
Nabywcę obciążają wszelkie koszty związane ze sprzedażą lokalu mieszkalnego.

§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.


                                                                                				Przewodniczący
                                                                                 		  		  Rady   Gminy

( Herbert Pyka )

