
Uchwała Nr V/29/2019 
Rady Gminy Świedziebnia 

z dnia 29 marca 2019 r. 

w sprawie sprzedaży budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonego w Chlebowie 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 34 ust. 6, ust. 6a i ust. 6b oraz art. 37 ust. 2 
pkt 1 i art. 68 ust. 1 pkt i ust. 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.1) Rada Gminy uchwala, co 
następuje: 

 
§ 1. Przeznaczyć do sprzedaży budynek mieszkalny jednorodzinny wraz z przynależnym 
 gruntem niezbędnym do racjonalnego korzystania z budynku, oznaczonym działką 
 ewidencyjną nr 96/2 o pow. 0,1000 ha, zapisaną w KW TO1B 00015681/8, położoną 
 w Chlebowie. 
 
§ 2. Przyznać pierwszeństwo w nabyciu budynku mieszkalnego jednorodzinnego 
 wraz z przynależnym gruntem niezbędnym do racjonalnego korzystania z budynku, 
 oznaczonym działką ewidencyjną nr 96/2 o pow. 0,1000 ha, zapisaną 
 w KW TO1B 00015681/8, położoną w Chlebowie, na rzecz dotychczasowego najemcy 
 tego budynku, stanowiącego w całości przedmiot najmu.   
 
§ 3. Udziela się bonifikaty od ceny nieruchomości opisanej w § 1 w wysokości 50% ceny 
 zbycia, określonej zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pod 
 warunkiem dokonania jednorazowej zapłaty. 
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
        Przewodniczący Rady  

                 (-) Jarosław Cyrankowski 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2348 oraz z 2019 r. 
poz. 270 i poz. 492. 



 
Uzasadnienie 

 
Na podstawie art. 34 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) rada gminy w odniesieniu do 

nieruchomości stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego, może przyznać, 

w drodze uchwały, pierwszeństwo w nabywaniu lokali ich najemcom lub dzierżawcom. 

Zgodnie z art. 34 ust. 6a w/w ustawy przepis ust. 6 stosuje się do budynków mieszkalnych 

lub użytkowych, stanowiących w całości przedmiot najmu lub dzierżawy. Stosownie do 

art. 34 ust. 6b ustawy o gospodarce nieruchomościami w przypadku realizacji pierwszeństwa, 

o którym mowa w ust.  6a, przedmiotem zbycia powinna być nieruchomość wraz z gruntem 

niezbędnym do racjonalnego korzystania z budynku. 

Zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami nieruchomość 

jest zbywana w drodze bezprzetargowej, jeżeli jest zbywana na rzecz osoby, której 

przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu, stosownie do art. 34 ww. ustawy. 

Na podstawie  art. 68 ust. 1 pkt 1  ustawy o gospodarce nieruchomościami właściwy 

organ może udzielić bonifikaty od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy,  jeżeli 

nieruchomość jest sprzedawana na cele mieszkaniowe. 

W związku z powyższym podjecie uchwały jest zasadne. 

 

        Przewodniczący Rady  

                (-) Jarosław Cyrankowski 

 
 


