
BURMISTRZ ZDZiESZOWlC
47-330 ZDZIESZOWICE

ui. B. Chrobrego 34ir-*—«»— .....
ł ^ a d a  M i & . m T B  Zdzieszowice, dn. 15.10.2013r.

GNR.0006.11.2013.MK

£ K  kjTLQ cJU ^
ncC

2013

I podpis^

Pani Monika Wąsik-Ku dl a 
Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Zdzieszowicach

i * i
* r

0
1 &uJXAGdtProszę o skierowanie na sesję Rady Miejskiej załączonego projektu uchwały w

sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Zdzieszowicach 
fi f )  przy ulicy Chopina 18 oraz udzielenia bonifikaty

Przedmiotem uchwały jest wyrażenie zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 5 mieszczącego 
się w budynku wielolokalowym, położonym w Zdzieszowicach przy ulicy Chopina 18 na rzecz jego 
dotychczasowego najemcy -  Pani Ewy Wągrowskiej wraz z mężem oraz udzielenia bonifikaty od ceny 
sprzedaży wraz z zastosowaniem oprocentowania dla rozłożonej na raty niespłaconej części ceny 
nabycia lokalu w wysokości % stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez 
Narodowy Bank Polski
Zbycie powyższego lokalu mieszkalnego nastąpi z udziałem w części 115/1000 w współwłasności 
działki nr 215/1 z karty mapy 1, obręb Zdzieszowice i współwłasności nieruchomości wspólnej budynku i 
innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali w budynku. 
Przedmiotowy lokal posiada powierzchnię 56,60 m2, składa się z trzech pokoi, wc, łazienki, kuchni, 
przedpokoju. Lokal nie posiada pomieszczeń przynależnych. Lokal usytuowany jest na poddaszu 
budynku, posiada instalacje elektryczną wodociągową kanalizację sanitarną instalację grzewczą -  c.o. 
etażowe. Nieruchomość lokalowa będąca przedmiotem zbycia powstała w roku 2006 w wyniku 
adaptacji pomieszczenia strychowego znajdującego się na poddaszu budynku przez najemcę na lokal 
mieszkalny, jego kosztem i staraniem, z wyłączeniem okien, które zainstalował poprzedni administrator 
budynku -  ZGKiM Zdzieszowice.
Wartość powyższej nieruchomości lokalowej do sprzedaży została określona przez rzeczoznawcę 
majątkowego na kwotę 127.419 zł, z czego udział w gruncie wynosi 8.348 zł, wartość lokalu z 
nakładami 119.071 zł, wartość nakładów (poniesionych przez lokatora) 50.481 z ł .
W związku z znacznymi nakładami poczynionymi przez lokatora na powstanie powyższego lokalu 
proponuję by przy sprzedaży nieruchomości lokalowej na rzecz jego najemcy udzielić bonifikaty w 
wysokości 85% od jej ceny.
Równocześnie najemca lokalu wniósł, by cenę nabycia nieruchomości po udzieleniu bonifikaty rozłożyć 
na 10 rocznych rat oraz zastosować oprocentowanie dla rozłożonej na raty niespłaconej części ceny 
nabycia lokalu w wysokości % stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez 
Narodowy Bank Polski. Dlatego wnoszę również o wyrażenie zgody przez Radę Miejską o wyrażenie 
zgody na zastosowanie dla rozłożonej na raty niespłaconej części ceny nabycia lokalu w wysokości V* 
stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.
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W  załączeniu - Projekt uchwały z dnia 15.10.2013r. w sprawie wyrażenia z g o d /n a  zbycie 
lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Zdzieszowicach przy ulicy Chopina 1© oraz 
udzielenia bonifikaty

Otrzymuje:
1. Adresat;
2. a/a.
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Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 
z dnia....................

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w 
Zdzieszowicach przy ulicy Chopina 18 oraz udzielenia bonifikaty

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt. 7, art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o 
gospodarce nieruchomości (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, 
poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, z 201 lr. Nr 64, poz. 341, 
Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 
163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz. 1337, z 2012r. poz. 908, poz. 1256, poz. 951, 
poz. 1429, poz. 1529) oraz § 7 ust. 1 i 2 uchwały Nr XVIII/144/08 Rady Miejskiej w 
Zdzieszowicach z dnia 26 lutego 2008r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami 
(Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2008r. Nr 29 poz. 1005), zmiana: Uchwała Nr XXXI/233/09 
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie zmiany uchwały w  
sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2009r. Nr 24, 
poz. 403) Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwala, co następuje:

§1. Wyraża się zgodę na zbycie lokalu mieszkalnego nr 5 mieszczącego się w budynku, 
położonym w Zdzieszowicach przy ulicy Chopina 18 wraz z przynależnym udziałem w  
niemchomości wspólnej, na rzecz jego najemcy.

§2. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty przy zbyciu lokalu mieszkalnego ujętego § 1 
na rzecz jego najemcy, w wysokości 85 % od ceny lokalu oraz zastosowanie oprocentowania 
dla rozłożonej na raty niespłaconej części ceny nabycia lokalu w wysokości lA stopy 
procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


