ZARZĄDZENIE NR 103 /GKM /10
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie sprzedaŜy lokalu mieszkalnego.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym ( Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr
172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223,
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 ),
art. 34 ust. 1 pkt 3, art. 37 ust. 2 pkt 1, art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782, z
2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz.1420 i Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 104, poz. 708
i Nr 220, poz. 1600 i 1601, z 2007 r. Nr 69, poz. 468 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 59,
poz. 369 i Nr 220, poz.1412, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 335 i 340, Nr 98, poz.817,
Nr 161, poz.1279 i 1281 i Nr 206 poz. 1590 oraz z 2010 r. Nr 28, poz.146 i Nr 47, poz. 278 ),
uchwały Nr IV/33/07 z dnia 14 lutego 2007 r. Rady Miejskiej ChełmŜy w sprawie określenia
zasad nabycia, zbycia i obciąŜania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierŜawiania lub
najmu na okres dłuŜszy niŜ trzy lata ( Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2007 r. Nr 29, poz. 424 i
Nr 121, poz. 1804 oraz z 2008 r. Nr 148, poz. 2266 ) zarządzam, co następuje:
§ 1. Przeznaczam do sprzedaŜy na rzecz najemcy wraz z udziałem w nieruchomości
wspólnej lokal mieszkalny stanowiący własność komunalną Gminy Miasto ChełmŜa, objęty
wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Rada Miejska ChełmŜy moŜe udzielić bonifikaty od ceny sprzedaŜy lokalu
mieszkalnego.
§ 3. Wykaz o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu Miasta ChełmŜy przy ul. Gen. J. Hallera 2 na okres 21 dni, ponadto informację o
wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie
lokalnej.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Miejskiej.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem wydania.

Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 103 /GKM/10
z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie sprzedaŜy lokalu mieszkalnego.
SprzedaŜ

oraz

ustalanie

warunków

sprzedaŜy

nieruchomości

stanowiących własność Gminy Miasto ChełmŜa, zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 3
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz Uchwałą Rady Miejskiej nr IV/33/07 z dnia
14 lutego 2007 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciąŜania
nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierŜawiania lub najmu na okres
dłuŜszy niŜ trzy lata ( Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. Z 2007 r. Nr 29, poz. 424
z późn. zm. ), naleŜy do kompetencji Burmistrza Miasta.
SprzedaŜ lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym moŜe nastąpić,
jeŜeli dokonywana jest na rzecz osoby, której przysługuje pierwszeństwo w jego
nabyciu. Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn.
zm.) pierwszeństwo w nabyciu lokalu mieszkalnego przysługuje najemcy lokalu
mieszkalnego, jeŜeli najem został nawiązany na czas nieoznaczony.
Ustalenie warunków sprzedaŜy lokalu mieszkalnego numer 8 połoŜonego
w budynku przy ul. Głowackiego 5 zostało dokonane zgodnie z obowiązującymi
przy sprzedaŜy nieruchomości stanowiących własność gminy przepisami prawa.
Mając na uwadze powyŜsze decyzja o przeznaczeniu do sprzedaŜy lokalu
mieszkalnego numer 8 w budynku przy ul. Głowackiego 5 na rzecz jego
najemcy, jest uzasadniona.

