UCHWAŁA NR XXXII/206/16
RADY GMINY WIDAWA
z dnia 24 listopada 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych
mieszczących się w budynku komunalnym w miejscowości Zawady, obręb Zawady,
gm. Widawa, stanowiących własność Gminy Widawa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) oraz art. 34 ust. 1 pkt 3 i art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 i 1777 oraz z 2016 r.
poz. 65, 1250, 1271 i 1579) Rada Gminy Widawa uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Wyraża zgodę na zbycie na rzecz najemców, z którymi najem został nawiązany na czas
nieoznaczony, w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku
komunalnym w miejscowości Zawady, posadowionym na nieruchomości oznaczonej numerem
ewidencyjnym działki 405 o pow. 0,42 ha, stanowiącej własność Gminy Widawa, na podstawie
Decyzji Wojewody Sieradzkiego znak G.VII.7242/33-3/95 z dnia 23.11.1995 r., której stan prawny
jest uregulowany i urządzona jest księga wieczysta o numerze SR1L/00032639/9 prowadzona
w Sądzie Rejonowym w Łasku.
2. Wraz ze sprzedażą lokali mieszkalnych nastąpi sprzedaż ułamkowych części gruntu,
pomieszczeń przynależnych wraz z udziałem w pomieszczeniach i urządzeniach wspólnych.
3. Zbycie, o którym mowa wyżej nastąpi za cenę równą wartości sprzedawanych lokali wraz
z ułamkową częścią gruntu, pomieszczeniami przynależnymi oraz z udziałem w pomieszczeniach
i urządzeniach wspólnych, określonej w operacie szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę
majątkowego.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widawa.
§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach
ogłoszeń w Urzędzie Gminy Widawa, a także zamieszczenie jej treści na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej Urzędu Gminy Widawa.
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