
UCHWAŁA NR XXV/170/12
RADY GMINY GNOJNO

z dnia 18 grudnia 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 4, 
usytuowanego w budynku nr 147 w Gnojnie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 37 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 34 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) Rada Gminy Gnojno 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 4, usytuowanego 
w budynku nr 147, położonym w miejscowości Gnojno na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 1179/4 
o pow. 2497 m2, z równoczesną sprzedażą ułamkowych części gruntu i pomieszczeń przynależnych, o których 
mowa w art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze 
zm.), na rzecz Pani Marii Drozdowskiej - najemcy lokalu. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gnojno. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Piotr Terlecki
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) – w przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym 
pierwszeństwo w ich nabyciu przysługuje osobie, która jest najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został 
nawiązany na czas nieoznaczony. 

Pani Maria Drozdowska jest najemcą przedmiotowego lokalu na czas nieokreślony oraz złożyła wniosek 
o sprzedaż na jej rzecz wyżej wymienionej nieruchomości. 

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 
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