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ZARZĄDZENIE NR 0050/ 242 /13
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 15 października 2013 r.

w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz
najemców
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm), art. 68 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 z późn. zm.) w związku
z Uchwałą nr 0150/XL/908/10 Rady Miasta Tychy z dnia 25 lutego 2010 r. określającą
warunki udzielania bonifikat i wysokość stawek procentowych przy sprzedaży lokali
mieszkalnych oraz oddania gruntu w użytkowanie wieczyste
zarządza się, co następuje:
§1
Udziela się bonifikaty w wysokości 70% najemcom wykupującym lokal mieszkalny wraz
z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu od określonej ceny nieruchomości,
których właścicielem jest Miasto Tychy.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Tychy
/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba
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Załącznik do Zarządzenia nr 0050/ 242 /13
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 października 2013 r.

Lokale mieszkalne
przeznaczone do sprzedaży na rzecz najemców z bonifikatą w wysokości 70%

LP

1
2
3
4
5

Adres
ulica i nr domu

Biblioteczna 21/8
Dąbrowskiego 31/14
Darwina 2/20
Dębowa 36/65
Grota Roweckiego 35/42

Data wygenerowania dokumentu: 2022-08-07 18:14:08

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Wartość
rynkowa
nieruchomości
lokalowej

Cena sprzedaży

80.532,00 zł
95.511,00 zł
137.380,00 zł
134.345,00 zł
173.832,00 zł

24.159,60 zł
27.035,12 zł
39.462,22 zł
39.676,02 zł
51.250,35 zł

Pierwsza opłata
w wysokości 25%
wartości w prawie
użytkowania
wieczystego gruntu
952,00 zł
1.457,25 zł
515,00 zł
516,25 zł
1.754,50 zł

Pierwsza opłata
pomniejszona o bonifikatę
w wysokości 70%
177,60 zł + 23% VAT
437,18 zł + 23% VAT
154,50 zł + 23% VAT
154,88 zł + 23% VAT
526,35 zł + 23% VAT

