
UCHWAŁA NR XL/296/2018
RADY GMINY LUBSZA

z dnia 1 marca 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na  sprzedaż lokalu mieszkalnego w budynku nr 11C przy ul. Słonecznej w  
Bąkowicach, stanowiącego 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 2017 r.  poz. 1875  zmiana: poz. 2232 zm. Dz. U. z 2018 r. poz. 130) w związku z art. 13 ust. 1, art. 
37 ust.1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U z 2018 r.  
poz. 121 zmiana: poz.50 ) 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 zbycie lokalu mieszkalnego nr 4 usytuowanego w budynku nr 11C, przy ul. 
Słonecznej  w Bąkowicach.

§ 2. Zbycie lokalu nastąpi z jednoczesną sprzedażą  udziału w nieruchomości wspólnej, ułamkowej części 
gruntu oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 248/26 oraz pomieszczeń przynależnych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubsza.

§ 4. Traci moc  Uchwała nr XXVII/190/2016 Rady Gminy Lubsza z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie 
zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku nr 11 przy ul. Słonecznej w Bąkowicach, stanowiących 
własność Gminy Lubsza.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Lubsza

Jan Minosora
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