Zarządzenie Nr 857/2009
Burmistrza Pyrzyc
z dnia 02 października 2009
w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 817/2009 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 sierpnia
2009 roku w sprawie ustalenia kryteriów i wysokości stosowania bonifikaty od ceny
sprzedaŜy w trybie bezprzetargowym, lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami
przynaleŜnymi oraz udziału w nieruchomości wspólnej, na rzecz najemców.

Na podstawie art. 4 pkt 9, art. 25 ust. 1, art. 28 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt 1, art. 67
ust. 3, art. 68 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 Dz. U., Nr 281, poz. 2728;
z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459; z 2006r. Nr 104,
poz. 708; Nr 220, poz. 1600 i 1601; z 2007r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218;
z 2008r. Nr 59, poz. 369, Nr 220, poz. 1412; z 2009r. Nr 19, poz.100, Nr 42, poz. 335,
Nr 42, poz. 340, Nr 98, poz. 817) oraz § 5 ust. 1 Zasad prywatyzacji Komunalnych
Nieruchomości Zabudowanych stanowiących załącznik do Uchwały Nr XXVII/235/08
Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie określenia zasad
gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Pyrzyce (Dz. Urz.
Woj. Zachodniopomorskiego z 2008r. Nr 66, poz. 1467), Uchwały Nr XXXIX/331/09
Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zmiany uchwały
w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi
własność Gminy Pyrzyce (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2009r. Nr 15, poz.
617) zarządzam, co następuje:
§1
Uchylić zarządzenie Nr 817/2009 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 sierpnia 2009 roku
w sprawie ustalenia kryteriów i wysokości stosowania bonifikaty od ceny sprzedaŜy
w trybie bezprzetargowym, lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami
przynaleŜnymi oraz udziału w nieruchomości wspólnej, na rzecz najemców
§2
Wnioski o wykup lokalu mieszkalnego złoŜone przed dniem wejścia w Ŝycie
zarządzenia, o którym mowa w § 1, oraz po tym dniu, a nie rozpoznane do dnia
uchylenia tego zarządzenia, rozpatrywane będą na zasadach obowiązujących do dnia
wejścia w Ŝycie ww. zarządzenia.
§3
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.

U z a s a d n i e n i e:
Uchyla się zarządzenie Nr 817/2009 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 sierpnia 2009 roku
w sprawie ustalenia kryteriów i wysokości stosowania bonifikaty od ceny sprzedaŜy
w trybie bezprzetargowym, lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami
przynaleŜnymi oraz udziału w nieruchomości wspólnej, na rzecz najemców
ze względu na nieustalenie w zarządzeniu okresu przejściowego dla wniosków
złoŜonych przed wejściem w Ŝycie w/w zarządzenia.
Wprowadzenie nowych zasad udzielania bonifikaty przy wykupie lokalu mieszkalnego
wymaga równieŜ wcześniejszego podania tych zmian do publicznej wiadomości.

