
UCHWAŁA NR XXVII/244/14 

RADY GMINY WIDAWA 
z dnia 31 marca 2014 r. 

 

 

w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu użytkowego jego 

dotychczasowemu najemcy oraz przeznaczenia go do zbycia w drodze bezprzetargowej, 

położonego przy ul. Słowackiego 20 w miejscowości Widawa, obręb Widawa, gm. 

Widawa, stanowiącej własność Gminy Widawa 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318) oraz art. 34 

ust. 6, 6a i art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 

nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, 

Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307 i Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, 

poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, 

poz. 981, Nr 187, poz. 1110 i Nr 224, poz. 1337, z 2012 r. poz. 908, poz. 951, poz. 1256, 

poz. 1429, z 2013 r. poz. 829 i poz. 1238, z 2014 r. poz. 40) Rada Gminy Widawa uchwala, co 

następuje: 

 

 

§ 1. Przyznaje pierwszeństwo w nabyciu lokalu użytkowego jego dotychczasowemu 

najemcy, położonego w miejscowości Widawa przy ul. Słowackiego 20, usytuowanego na 

nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 372/2 o pow. 0,1214 ha, położonej 

w obrębie Widawa, gm. Widawa, stanowiącej własność Gminy Widawa, wraz z udziałem 

w gruncie. 

 

§ 2. 1. Przeznacza się do zbycia lokal użytkowy o którym mowa w § 1 wraz 

z udziałem w gruncie na rzecz najemcy, któremu przyznano pierwszeństwo. 

2. Zbycie, o którym mowa wyżej nastąpi w trybie bezprzetargowym, za cenę nie 

niższą niż wartość nieruchomości określona w operacie szacunkowym przez rzeczoznawcę 

majątkowego. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widawa. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy 

ogłoszeń w Urzędzie Gminy Widawa. 


