
UCHWAŁA NR XXXI/229/2017
RADY GMINY LUBSZA

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku nr 53 przy ul. Opolskiej w  Pisarzowicach, 
stanowiących własność Gminy Lubsza

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.  9 lit. a  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst 
jednolity  z 2016 r.  poz. 446  zmiana: poz. 1579, poz.1948, zm. Dz. U. z 2017 r. poz. 730) w związku z art. 13 
ust. 1, art. 34, art. 68 ust. 1 pkt. 7, art. 70 ust. 2, ust. 3 i ust. 4  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U z 2016 r.  poz. 2147 zmiana: poz.2260) oraz § 5 ust. 2 Uchwały nr 
III/28/2002 Rady Gminy w Lubszy z dnia 30.12.2002 r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania 
nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, Uchwały Nr 
XXXVII/343/2006 Rady Gminy Lubsza z dnia 31.05.2006 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/28/2002 Rady 
Gminy w Lubszy z dnia 30.12.2002 r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych 
oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Op. z 2006r. Nr 42, poz.1348) 
Rada Gminy Lubsza uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż stanowiących własność Gminy lokali mieszkalnych nr 5 i nr 6  
usytuowanych w budynku nr 53, położonym  przy ul. Opolskiej w Pisarzowicach, z równoczesną sprzedażą  
udziału w nieruchomości wspólnej, ułamkowej części gruntu oznaczonego nr działki 134 oraz pomieszczeń 
przynależnych.

§ 2. Sprzedaż lokali mieszkalnych, o których mowa w § 1 przeprowadzona zostanie w trybie 
bezprzetargowym na rzecz najemców w/w lokali, z którymi zawarte zostały umowy najmu na czas 
nieokreślony.

§ 3. Cenę sprzedaży lokali każdorazowo ustala Wójt Gminy przy czym cena nie może być niższa od 
wartości lokalu określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

§ 4. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich 
najemców w wysokości:

1) 85% gdy nabywca dokonuje zapłaty jednorazowo, przed zawarciem umowy sprzedaży;

2) 40 % gdy nabywca dokonuje zapłaty w ratach przez okres  3-ch lat;

3) 30 % gdy nabywca dokonuje zapłaty w ratach przez okres  5-ciu lat.

§ 5. Rozłożona na raty nie spłacona część ceny lokalu, podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy 
procentowej  równej czterokrotności stopy redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubsza.

§ 7. Traci moc Uchwała nr XXIII/151/2012 Rady Gminy Lubsza z dnia 21.06.2012 r. w sprawie zasad 
sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku nr 53 przy ul. Opolskiej w Pisarzowicach, stanowiących własność 
Gminy Lubsza i Uchwała nr XXIII/152/2012 Rady Gminy Lubsza z dnia 21.06.2012 r. w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego w budynku nr 53 przy ul. Opolskiej w Pisarzowicach, stanowiącego 
własność Gminy Lubsza.
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§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Lubsza

Jan Minosora
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