
UCHWAŁA NR XLVIII/448/2014
RADY GMINY LIPIE

z dnia 16 lipca 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku przy 
ul.Częstochowskiej 33 i stanowiącego własność Gminy Lipie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a”  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1, art. 28, art. 34 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)

Rada Gminy Lipie
uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy 
nieruchomość stanowiącą własność Gminy Lipie i znajdującą się przy ul. Częstochowskiej 33 w miejscowości 
Lipie. W skład nieruchomości wchodzi lokal mieszkalny nr 4 o pow. 64,43m2 pomieszczenia przynależne o pow. 
31,64 m2, udział wynoszący 2858/10000 w częściach wspólnych i w gruncie  do działki oznaczonej w ewidencji 
gruntów jako 302/2 o pow. 0,1585 ha, karta mapy 5, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie, X Zamiejscowy 
Wydział Ksiąg Wieczystych w Kłobucku prowadzi księgę wieczystą nr CZ2C/00032197/9.

§ 2. Do ustalenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu opisanego w § 1 zastosowanie ma Uchwała Rady Gminy 
Lipie nr XXXV/318/2013 z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie ustalenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali 
mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lipie.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Lipie nr 186/XXVI/2001 z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie 
wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych w budynku położonym przy ul. Częstochowskiej 33 w Lipiu 
i zastosowanie bonifikaty przy ich sprzedaży.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Przewodnicząca Rady Gminy 
Lipie
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