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UCHWAŁA NR XVI/78/2011
RADY GMINY W ZAKRZEWIE

z dnia 25 listopada 2011 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali stanowiących mieszkaniowy zasób 
gminy Zakrzew oraz ustalenia zasad ich sprzedaży. 

Na podstawie art.18 ust.2, pkt.9 lit."a" i art. 40 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 
roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r, Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 
34 ust.1 pkt.3 i ust. 3, art.76 ust.1 i ust.1a, art.68 ust.1 pkt.1 i pkt.7, ust. 1a, ust.2, ust.2a, 
ust.2b i ust. 3a, art.70 oraz art. 73 ust.3 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 
z 2004r, Nr 261, poz. 2603 ze zmianami) Rada Gminy w Zakrzewie uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż lokali mieszkaniowych stanowiących mieszkaniowy 
zasób gminy wymienionych w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Sprzdaż lokali mieszkaniowych na rzecz najemców wraz z równoczesną sprzedażą 
ułamkowych części gruntu, udziałem w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, 
które nie służą wyłącznie do użytku właścicielom lokali, odbędzie się w drodze 
bezprzetargowej. 

§ 3. Sprzedaży lokalu mieszkaniowego dokonuje się za cenę ustaloną na podstawie 
wartości nieruchomości, określonej przez rzeczoznawcę majątkowego, z uwzględnieniem 
zasad określonych w niniejszej uchwale. 

§ 4. 1) Udziela się nabywcy będącemu najemcą lokalu mieszkalnego bonifikaty od 
ceny sprzedaży w wysokości: 

a) -88% w przypadku nabycia pojedynczych lokali, z zastrzeżeniem pkt. 2, 
b) -97% w przypadku złożenia wspólnego wniosku o nabycie mieszkań oraz 

równoczesnego podpisania przez nich umowy. 
2) Bonifikata, o której mowa w pkt.1 obejmuje w jednakowej wysokości wszystkie 

składniki ceny określone w art. 68 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami. 
3) Cena sprzedaży nie podlega rozłożeniu na raty. 
4) Udzielenie i zastosowanie bonifikaty jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez 

najemcę w stosunku do Gminy Zakrzew z wszelkich roszczeń związanych z lokalem, 
a w szczególności z tytułu poczynionych przez niego nakładów na lokal. 

5) Bonifikata ustalona w pkt. 1 ma zastosowanie do umów sprzedaży zawartych do dnia 
31 marca 2012 roku. 
§ 5. Koszty przygotowania lokalu mieszkalnego do sprzedaży, a w szczególności takie 

jak: koszty wyceny, koszty uzyskania stosownych wypisów rejestru ewidencji gruntów 
i budynków, koszty notarialne oraz koszty sądowe obciążają nabywcę lokalu 
mieszkalnego. 
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§ 6. W przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego przed upływem 5 lat licząc od dnia 
nabycia (data zawarcia aktu notarialnego) nabywca lokalu jest zobowiązany do zwrotu 
Gminie Zakrzew kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy zakrzew. 
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 
 

Przewodniczący Rady 
Gminy 

Roman Stępień
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Załącznik do Uchwały Nr XVI/78/2011

Rady Gminy w Zakrzewie

z dnia 25 listopada 2011 r.

Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży położonych w budynku 
komunalnym na działce Nr 39/1 w Zakrzewie. 

 
Lp. Nr lokalu Powierzchnia użytkowa lokalu Udział w gruncie 
1. Nr 1 36,93 3693/30167 
2. Nr 2 38,39 3639/30167 
3. Nr 3 36,92 3693/30167 
4. Nr 4 58,59 5859/30167 
5. Nr 6 55,25 5525/30167 
6. Nr 8 75,59 7559/30167 


