Uchwała Nr 94 /07
Rady Miejskiej w Kłodawie
z dnia 20 września 2007r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż wolnych lokali mieszkalnych stanowiących

własność Gminy Kłodawa
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym / Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm.: Dz. U z 2002 r. Nr 23, poz. 220
i Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz 1806, z 2003 r. Dz., U. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Dz.U. Nr 102 poz. 1055 , Nr 116, poz. 1203 , z 2005r. Nr 172
poz. 1331 i z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337/ oraz art. 13 ust. 1 , art. 28 ust. 1 , art. 37
ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami- jednolity tekst Dz. U. z
2004r. Nr 261, poz 2603; zm. Dz.U z 2004 r. Nr 281 , poz. 2782 , z 2005 r. Dz. U. Nr130 poz. 1087,
Dz. U. Nr 169 poz. 1420, Dz. U. Nr 175poz. 1459, z 2006r , Dz. U. Nr 104 poz. 708 , Dz. U. Nr 220
poz 1600, 1601, Rada Miejska uchwala co następuje:

$1
1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu wolnych lokali mieszkalnych
zlokalizowanych w budynkach wielomieszkaniowych stanowiących własność Gminy
Kłodawa.
2. Jednocześnie wyraża się zgodę na sprzedaż na współwłasność na rzecz nabywców lokali
mieszkalnych ułamkowej części gruntu obejmującego działkę o powierzchni umożliwiającej
racjonalne korzystanie z całego budynku oraz udziałem części we własności budynku i
innych urządzeń , które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.
$2
W przypadku sprzedaży lokali mieszkalnych zlokalizowanych w budynkach wielomieszkaniowych,
w których wcześniej sprzedaż mieszkań następowała wraz z oddaniem we współużytkowanie
wieczyste ułamkowej części gruntu, wyraża się zgodę na oddanie we współużytkowanie wieczyste
na rzecz nabywców lokali mieszkalnych ułamkowej części gruntu, umożliwiającej racjonalne
korzystanie z całego budynku.
$3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady
Jadwiga Jaroniewska

