UCHWAŁA NR VII/45/15
RADY GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA
z dnia 27 marca 2015 r.
w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Wola
Krzysztoporska położonych w Woli Krzysztoporskiej przy ulicy Kościuszki 23 m 44 oraz
ul. Kościuszki 29 m 12
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. ”a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tj.Dz.U.z 2013, poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 roku, poz. 379, poz. 1072) oraz art. 28 i art.37
ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. z 2014 roku, poz. 518, poz.
659, oz. 805, poz. 906, poz. 822), Rada Gminy Wola Krzysztoporskiej uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż:
1) samodzielnego lokalu mieszkalnego położonego w Woli Krzysztoporskiej, przy ulicy Kościuszki 23,
oznaczonego numerem 44 z pomieszczeniem przynależnym i udziałem wynoszącym 3521/351125
części we współwłasności nieruchomości wspólnej oraz takim samym udziałem we współwłasności
nieruchomości gruntowej o obszarze 0,0813 ha oznaczonego numerem ewidencyjnym działki 644/19,
obręb Wola Krzysztoporska;
2) samodzielnego lokalu mieszkalnego położonego w Woli Krzysztoporskiej, przy ulicy Kościuszki 29,
oznaczonego numerem 12 z pomieszczeniem przynależnym i udziałem wynoszącym 6261/154796
części we współwłasności nieruchomości wspólnej oraz takim samym udziałem we współwłasności
nieruchomości gruntowej o obszarze 0,0590 ha oznaczonego numerem ewidencyjnym działki 644/14,
obręb Wola Krzysztoporska;
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy
Maria Głowacka
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Uzasadnienie
do uchwały Nr VII/45/15
Rady Gminy Wola Krzysztoporska
z dnia 27 marca 2015 r.
Przedmiotem uchwały jest sprzedaż dwóch lokali mieszkalnych znajdujących się w Woli
Krzysztoporskiej przy ulicy Kościuszki 23 m 44 oraz Kościuszki 29 m 12.
Podjęcie niniejszej uchwały umożliwi kontynuację prywatyzacji nieruchomości przy ulicy Kościuszki
23 i 29, mającej na celu wyeliminowanie z nich udziału Gminy.
Zbycie lokali spowoduje wyłączenie ich z mieszkaniowego zasobu gminy, co przysporzy dochód ze
sprzedaży oraz zmniejszy koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi.
Zbycie przedmiotowych lokali mieszkalnych zaspokoi potrzeby mieszkaniowe osób, które są
zainteresowane nabyciem lokali na terenie Gminy Wola Krzysztoporska.
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