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UCHWAŁA NR XyIIIJ110/20 
RADY MIASTA ŚWIDWIN 

z dnia 29 stycznia 2020 r. 

zmieniająca uchwalę  w sprawie ustalenia zasad sprzedaży najmowanych lokali mieszkalnych oraz 
wyrażenia zgody na udzielanie przez Burmistrza bonifikaty od ceny ich sprzedaży 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) uchwała się, co następuje: 

1. W Uchwale Nr XXVI/218/13 Rady Miasta Świdwin z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia 
zasad sprzedaży najmowanych lokali mieszkalnych oraz wyrażenia zgody na udzielanie przez Burmistrza 
bonifikaty od ceny ich sprzedaży (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2016 r. poz. 2219, 3516, z 2017 r. 
poz. 2020, z 2018 r. poz. 1921 oraz z 2019 r. poz. 1181), wprowadza się  następujące zmiany: 

1. *2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

2. 3. Nie przeznacza się  do sprzedaży lokali: 

1) w przypadku prowadzenia postępowań  w sprawie uregulowania stanu geodezyjno - prawnego 
nieruchomości, do cztsu zakończenia tych postępowań, 

2) w przypadku prowadzenia postępowań  w sprawie sprostowania udziałów w nieruchomości wspólnej, 
związanych z lokalami wyodrębnionymi, do czasu zakończenia tych postępowań, 

3) w przypadku prowadzenia postępowań  w sprawie uregulowania stanu prawnego lokali nabytych od 
Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, do czasu zakończenia tych postępowań, 

4) w przypadku których w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku o nabycie wykonano remont lub 
modernizację  finansowaną  ze środków Gminy Miejskiej Swidwin, 

5) w budynkach komunalnych, które poddane zostały ze środków Gminy Miejskiej Świdwin remontowi 
kapitalnemu obejmującemu izolację, elewację, dach, instalacje, wskutek czego podniesiona została 
wartość  techniczna i użytkowa budynku, przez okres 10 lat od daty zakończenia remontu.". 

5. ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

. 5. 1. Burmistrz może udzielić  bonifikaty od ceny sprzedawanej nieruchomości jako lokal i budynek 
mieszkalny w wysokości do 80% w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r.". 

2. Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Miasta Świdwin. 
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* 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego. 

Przewodnicząca Rady Miasta 

Monika Stępniak 


