
Uchwała Nr  XXXIV/310/2006 
Rady Miasta Sandomierza 

z dnia  15 marca 2006 r. 
 
 
zmieniaj�ca uchwał�  w sprawie okre�lenia zasad sprzeda�y lokali mieszkalnych  
w budynkach stanowi�cych własno�� Gminy Sandomierz oraz wyra�enia zgody na 
udzielenie bonifikaty. 
 
 
 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz�dzie 
gminnym /j.t. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z pó�n. zm./, art.34 ust.1 pkt 3, art. 67, art. 68 
ust. 1 pkt 7 i ust.2,oraz art.70 ust.2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomo�ciami /j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 z pó�n.zm./,  Rada Miasta 
Sandomierza uchwala : 
 
 

      § 1 
 
W uchwale Nr IV/36/2003 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 marca 2003r.w sprawie 
okre�lenia zasad sprzeda�y lokali mieszkalnych w budynkach stanowi�cych własno�� 
Gminy Sandomierz oraz wyra�enia zgody na udzielenie bonifikaty, zmienionej uchwał� 
Nr VI/64/2003 z dnia 23 czerwca 2003 r.  wprowadza si� nast�puj�ce zmiany: 

1. W § 1 ust.1 otrzymuje brzmienie: „1. Przeznacza si� do sprzeda�y lokale 
mieszkalne znajduj�ce si� w komunalnych budynkach mieszkalnych miasta 
Sandomierza wraz z udziałem w nieruchomo�ci wspólnej, z wył�czeniem lokali 
socjalnych”. 

2. W § 2 ust.3 otrzymuje brzmienie: „3. Nie stosuje si� bonifikaty w przypadku 
sprzeda�y lokali w budynkach wybudowanych po 1 stycznia 1990 roku.” 

 
§ 2 

 
Wykonanie uchwały zleca si� Burmistrzowi Miasta Sandomierza. 
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w �ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urz�dowym 
Województwa �wi�tokrzyskiego. 
 

Przewodnicz�cy  
Rady Miasta 

mgr Ryszard Lewandowski 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
     Uzasadnienie 

 
 

 Zmiana uchwały Nr IV/36/2003 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 marca 2003r. w 
sprawie okre�lenia zasad sprzeda�y lokali mieszkalnych w budynkach stanowi�cych własno�� 
Gminy Sandomierz oraz wyra�enia zgody na udzielenia bonifikaty, dotyczy ograniczenia 
zakresu sprzeda�y lokali (wył�czono ze sprzeda�y lokale socjalne), oraz wył�czenia 
stosowania  bonifikaty od ceny sprzeda�y lokali mieszkalnych w budynkach wybudowanych 
po 1 stycznia 1990r.(ze �rodków Gminy Sandomierz). 
  
 


