
UCHWAŁA NR Xxx/214l22

RADY GMINY BARTNICZKA
z dnia 15 marca 2022 roka

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż budynku mieszkalnego w Łaszewie, na rzecz

najemcy i udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży tej nieruchomości.

Napodstawie art. 18 ust.2pkt9lit. austawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

gmirurym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze Zm.l), art. 34 ust. 6' ust. 6a i ust. ó b, art. 37 ust. 2

pkt l' art.68 ust. l pkt 1' ustawy zdnia 21 sierpnia 1997 t. o gospodarce nieruchomościami

(Dz.U. z202I r.,poz.1899 zeZm.z),Rada Gminy uchwala, co następuje:

s 1. WyruŻa zgodę na sprzeduŻ nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem

mieszka1n}''rn z jednym lokalem, stanowiącej własność Gminy Bartniczka. us1.tuowanej na

działce nr 240, o pow. 0,02ha, położonej we wsi Łaszewo, zapisanej w księdze wieczystej Nr

ror'bt ooo24z3vt4.

s 2. Przyztaje się pierwszeństwo nabycia nieruchomości określonej w $ l najemcy tej

nieruchomości.

s 3. Upoważnia się Wójta Gminy do udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości

określonej w $ 1, jeŻeli będzie ona sprzedawana narzecz najemcy tej nieruchomości i zapłata

Za sprzedawaną nieruchomość nastąpi jednorazowo, w wysokości 75% wartości

nieruchomości ustalon Ą przez rzęczoznawcę maj ątkowego.
t

s 4. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

s 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodni cząw Rady Gminy

'1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaĘ ogłoszone w Dz. U. z202l r.,poz. 1834.

'1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaĘ ogłoszone w Dz. U. z2O2| r., poz. 815.



Uzasadnienie

Nieruchomość położona we wsi Łaszewo' o pow. O,02 ha, oznaczona w ewidencji

gruntów działką nr 240, zapisana w księdze wieczystej Nr TO1B/OOO24238\4, stanowi

własność Gminy Bartniczka i jest zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym

z jednym lokalem. Na przedmiotowy lokal jest za-warta umowa najmu z osobą fizyczną. kada
Gminy może ptzyznac w drodze uchwały pierwszeństwo w nabyciu lokali ich najemcom lub

dzierŻavłcom. Przepis ten stosuje się do budynków mieszkalnych' stanowiących w całości

przedmiot najmu lub dzieźav,ry.

Przedmiotowa nieruchomośó jest zabudowana budyŃiem mieszkalnym z jednym

lokalem mieszkalnym o powierzchni użytkowej - 24,39 m2, składającym się z dwóch pokoi,

kuchni, łazietki, korytarza i wiatrołapu. Wartośó tej nieruchomości została ustalona przez

rzeczoznawcę majątkowego na kwotę w wysokości: 35.200,00 zł, w tym gruntu - 5.200,00

zł.. Zgodnie z art.68 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami Wójt może udzielió

bonifikaty od ceny ustalonej przęz rzeczoznawcę majątkowego' jeżeli nieruchomość jest

sprzedawana na cele mieszkaniowe' na podstawie uchwały Rady Gminy.

Zastosowanie bonifikaty przy sptzeduŻy wlw nieruchomości gruntowej zabudowanej

budynkiem mieszkalnym' ma na celu ułatwienie najemcy jej nabycia, gdyŻjest to budynek

jednorodzinny stary, wymagający napraw i remontu.

WaruŃiem koniecznym do podjęcia procedur związanych ze sprzedaŻą v,yŻej wlw

nieruchomości jest podjęcie przez Radę Gminy powyższej uchwały.


