
UCHWAŁA NR XXX/202/13
RADY GMINY GNOJNO

z dnia 22 lipca 2013 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców 
lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Gnojno

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 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1, art. 34 ust. 1 pkt 3, art. 37 ust. 2 pkt 1 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 sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych o numerach 1, 2, 3, 4, 
5 i 6 znajdujących się w budynku nr 148 - Dom Nauczyciela, położonym w miejscowości Gnojno na działce 
oznaczonej numerem ewidencyjnym 667/6 o pow. 0,0411 m2, KW Nr KI1B/00020917/4, na rzecz najemców 
tych lokali, z którymi umowa najmu zawarta została na czas nieoznaczony. 

§ 2. Lokale mieszkalne będące częścią budynków stanowiących własność Gminy Gnojno sprzedawane 
będą wraz z udziałem w prawie własności gruntu oraz części wspólnych budynku, a także wraz 
z pomieszczeniem przynależnym do lokalu, o którym mowa w art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. 
o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 80, poz. 903 ze zm.). 

§ 3. W przypadku nie złożenia przez najemców, o których mowa w § 1, wniosków o wykup lokali oraz 
części ułamkowych gruntu i udziałów w pomieszczeniach i urządzeniach wspólnych, sprzedaż  lokali nastąpi 
w drodze przetargu na rzecz osób trzecich. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gnojno. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Terlecki
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UZASADNIENIE

Przedmiotowe nieruchomości stanowią własność Gminy Gnojno i posiadają urządzone księgi wieczyste.

Zgodnie z przepisami art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami, w przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym pierwszeństwo w ich nabyciu
przysługuje osobie, która jest najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas
nieoznaczony.

Mając powyższe na uwadze zasadnym jest podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży
w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy.

Uchwała Rady wyrażająca zgodę na zbycie nieruchomości będzie stanowić podstawę do zawarcia
umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
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