
Uchwała   Nr  IX / 119 / 2007 
Rady Gminy Pawłowice 

 

z dnia 19 pa ździernika 2007 roku 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaŜy oraz określenia zasad sprzedaŜy gminnych lokali 
mieszkalnych połoŜonych w Golasowicach przy ul. Zawadzkiego 25. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 34 ust. 6, art. 68 ust. 1 pkt 7 
i art. 70 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: 
Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z Uchwałą Rady Gminy 
Pawłowice nr XV/216/2004 z dnia 12.03.2004r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia  
i obciąŜania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Pawłowice oraz ich wydzierŜawiania, najmu 
na okres dłuŜszy niŜ 3 lata oraz oddawania mienia w uŜyczenie, Uchwałą Rady Gminy Pawłowice nr 
VII/71/2007 z dnia 22 czerwca 2007r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem Gminy Pawłowice, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję 
Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisję Działalności Społecznej  

Rada Gminy Pawłowice 

uchwala:  

§ 1 

1. Przeznaczyć do sprzedaŜy bez przetargu gminne lokale mieszkalne ich najemcom legitymującymi 
się umowami najmu zawartymi na czas nieoznaczony wraz ze sprzedaŜą pomieszczeń 
przynaleŜnych i udziałów w nieruchomości wspólnej wg. załącznika nr 1.  

 
2. Zbycia lokali o którym mowa w ust. 1 dokonać pod warunkiem jednorazowej sprzedaŜy wszystkich 

lokali określonych w załączniku nr 1 i przeprowadzenia procedury związanej z wyodrębnieniem 
własności lokali. 

 
3. Przeznaczyć do sprzedaŜy w drodze przetargu lokal mieszkalny połoŜony w Golasowicach  przy ul. 

Zawadzkiego 25/3 wraz ze sprzedaŜą pomieszczeń przynaleŜnych i udziałów w nieruchomości 
wspólnej pod warunkiem wcześniejszej sprzedaŜy wszystkich lokali określonych w załączniku nr 1. 

§ 2 

SprzedaŜ lokali mieszkalnych, o których mowa w § 1 ust.1 niniejszej uchwały przeprowadzić               
z bonifikatą dla kupujących w wysokości 90% wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.  

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.  

§ 4 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 


