
r a d a  m i e j s k a
W LIPSKU

27-300 Lipsko, u l.l Maja 2 UCHWAŁA NR XXII/172/2016
województwo mazowieckie RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU

z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie zbycia udziału we współwłasności nieruchomości wspólnej niezabudowanej położonej 
w m. Lipsko, oznaczonej numerem działki 1315/15

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. "a„ ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. 2015 r., poz. 1515, zm. poz. 1045 i 1890.) i art. 37 ust. 1, art. 67 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015 r., poz. 1774, zm. poz. 1777 oraz 
z 2016 r. poz. 65.) oraz art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. 2015 
r., poz. 1892) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zbycie udziału 4684/8010 we współwłasności nieruchomości wspólnej 
niezabudowanej, położonej w mieście Lipsko, przy ul. Rynek oznaczonej numerem ewidencyjnym 
działki 1315/15 o powierzchni 0,0134 ha, objętej księgą wieczystą nr RA1L/00031270/8, po cenie nie 
niższej niż jej wartość wyszacowana przez biegłego, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko do udzielenia Zarządowi Wspólnoty 
Mieszkaniowej Rynek 21 pełnomocnictwa do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości 
opisanej w § 1.

§ 3, Kwota uzyskana ze sprzedaży nieruchomości opisanej w § 1 zostanie w całości przekazana na 
fundusz remontowy Wspólnoty Mieszkaniowej Rynek 21.

§ 4. Wszelkie koszty związane z wyceną lokalu i jego sprzedażą będzie ponosić Wspólnota 
Mieszkaniowa Rynek 21.

§ 5. Zbycie nieruchomości opisanej w § ł stanowiącej współwłasność Miasta i Gminy Lipsko 
odbywa się zgodnie z przepisami ustawy o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892).

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Lipsku

Jacek Zając
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