UCHWAŁA NR XVI /230/ 07
RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH
z dnia 30 listopada 2007r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XV/174/07 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 26
października 2007 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej
na rzecz spółdzielni mieszkaniowej.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym /D.U. z 2001r, Nr 142, poz.1591, z 2002r Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113,
poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z
2004r Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z
2006r Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007r Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz. 1218/, art. 37 ust. 2, pkt. 5 i art. 68, ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o
gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2004r, Nr 261, poz.2603, Nr 281, poz.2782, z 2005r
Nr 130, poz.1087, Nr 169, poz.1420, Nr 175, poz.1459, z 2006r Nr 104, poz.708, Nr 220, poz.
1600, Nr 220, poz. 1601, z 2007r Nr 69, poz.468, Nr 173, poz. 1218/ Rada Miejska w
Łapach u c h w a l a, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/174/07 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 26 października 2007 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz spółdzielni
mieszkaniowej § 1 otrzymuje brzmienie:
„Rada Miejska w Łapach z e z w a l a Burmistrzowi Łap na sprzedaż w drodze
bezprzetargowej na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Łapach, w związku z
ustanowieniem na rzecz członków spółdzielni odrębnej własności lokali z zastosowaniem
bonifikaty od ceny nieruchomości, odpowiadającej wartości nieruchomości ustalonej przez
biegłego rzeczoznawcę majątkowego, w wysokości 99%, zabudowanej budynkiem
mieszkalnym wielorodzinnym, nieruchomości położonej w Łapach przy ul. Spółdzielcza 7,
oznaczonej numerem geodezyjnym 1345/3 o powierzchni 0,1225 ha stanowiącej własność
GMINY ŁAPY, posiadającej urządzoną księgę wieczystą KW Nr BI1B/00010305/9 , będącej
w wieczystym użytkowaniu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Łapach”.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Łap.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

