
                                                 U C H W A Ł A   Nr XLVIII/306/2010

                                    Rady Gminy Wierzbica z dnia  29 października 2010 roku

w sprawie: sprzedaży lokali komunalnych w Agronomówce w Wierzbicy

               Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 3 i ust. 6 oraz art. 68 ust 1 pkt 7 oraz art 70 
ustawy z dnia 21sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 102 poz. 
651 tekst jedn.z 2010 roku) Rada Gminy Wierzbica uchwala co następuje:

                                                                           § 1.

1.Przeznacza sie do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokale mieszkalne znajdujące
   się w      Agronomówce w Wierzbicy przy ulicy Kochanowskiego 10  wraz z udziałem w
   działce nr 476/1  o pow. 0,3200 ha.

2.Bez przetargu może nabyć   zasiedlony lokal mieszkalny o którym mowa w pkt 1 osoba
   posiadająca tytuł prawny głównego najemcy.

                                                                           § 2.

Mieszkania zasiedlone sprzedaje się w/g następujących zasad:

1. Sprzedaż  zajmowanych  lokali  mieszkalnych  odbywa  sie  na  podstawie  wyceny 
wartości nieruchomości lokalowej dokonanej przez rzeczoznawcę.

2. Koszt wyceny jak i  koszt inwentaryzacji budowlanej ponosi nabywca.
3. Chęć nabycia lokalu winna być zgłoszona na piśmie przez kupującego
4. Należność za wykup lokalu w wysokości ustalonej przez rzeczoznawcę winna być 

wpłacona najpóźniej dzień przed wyznaczonym podpisaniem aktu notarialnego.
5. Na wniosek kupującego należność za wykupienie lokalu można rozłożyć na cztery 

raty  kwartalne płatne w następujący sposób: 
a) I rata – 25 % wartości lokalu, płatna na zasadach określonych w pkt 4.
b) II, III i IV rata – po 25% wartości lokalu, płatna do końca każdego następnego 
kwartału wraz z oprocentowaniem.
c) II,III  i  IV rata podlega  oprocentowaniu  przy zastosowaniu stopy procentowej 
równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez NBP.

6. W przypadku  niedotrzymania przez kupującego terminu określonego w pkt 5 lit. B 
doliczone będą odsetki ustawowe w wysokości obowiązującej na dzień wygaśnięcia 
terminu płatności raty.

7. Najemcom przy wykupie zajmowanego lokalu przysługuje bonifikata w wysokości 
99% ceny ustalonej na zasadach określonych w § 2 pkt1 

                                                                   § 3

 Jeżeli nabywca nieruchomości lokalowej zbył nieruchomość przed upływem 5 lat 
licząc  od  dnia  nabycia,  jest  zobowiązany  do  zwrotu  kwoty  równej  udzielonej 
bonifikacie po jej waloryzacji. Zwrot następuje na żądanie Urzędu. 
Przepis ten nie dotyczy zbycia osobom bliskim .



                                                                                 § 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

                                                                              § 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 


