
UCHWAŁA NR XLIX/332/18
RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO

z dnia 26 września 2018 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3
przy pl. Obrońców Żydowa 12 w Żydowie

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 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), § 6 ust. 2, § 7 i § 9 uchwały nr XXIII/129/08 Rady Miasta i Gminy 
Czerniejewo z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich 
wydzierżawiania lub wynajmowania (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2008 r. Nr 144, poz. 2608), w związku 
z art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., 
poz. 121 z późn. zm.), Rada Miasta i Gminy Czerniejewo uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przeznacza się do sprzedaży i wyraża się zgodę na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 wraz 
z odpowiednim udziałem w nieruchomości wspólnej, zlokalizowanego w budynku mieszkalnym nr 12 
przy pl. Obrońców Żydowa w Żydowie, posadowionym na działce ewidencyjnej nr 164, dla której Sąd 
Rejonowy w Gnieźnie prowadzi księgę wieczystą nr PO1G/00000493/7.

2. Ustala się przetargowy tryb sprzedaży lokalu bliżej opisanego w ust. 1.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Czerniejewo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

do uchwały nr XLIX/332/18

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 26 września 2018 r.

Gmina dysponuje wolnym lokalem mieszkalnym, bliżej opisanym w § 1 ust. 1 uchwały. Przedmiotowy
lokal wymaga dużych nakładów remontowych, dlatego najbardziej racjonalnym rozwiązaniem jest jego
sprzedaż.

W celu zbycie lokalu, niezbędna jest zgoda na sprzedaż, którą zgodnie z zasadami nabywania, zbywania
i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania, władny jest wyrazić organ
stanowiący gminy.

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię na wspólnym posiedzeniu połączonych Komisji Rady Miasta
i Gminy Czerniejewo w 19 września 2018 r.

W tym stanie rzeczy podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.
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