
 

 

UCHWAŁA NR XLV/392/2018 

RADY MIASTA I GMINY WRONKI 

z dnia 29 marca 2018 r. 

o zmianie uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali stanowiących własność Gminy Wronki 

Na podstawie art. 18 ust. 2 kpt. 9 lit. a oraz art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1875, ze zm.)  art. 68 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 oraz 

ust. 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) 

Rada Miasta i Gminy Wronki uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XLVI/361/2010 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 27 października 2010 r. w sprawie 

zasad sprzedaży lokali stanowiących własność Gminy Wronki w § 2 wprowadza się następujące zmiany: 

1) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Sprzedaż budynków i lokali użytkowych następuje w drodze przetargu, z wyjątkiem sprzedaży 

budynków i lokali użytkowych, zbywanych na rzecz jednostek organizacyjnych gminy Wronki.”; 

2) po ust. 2 dodaje się ust.3 w brzmieniu: 

„3. W przypadku sprzedaży jednostce organizacyjnej gminy Wronki budynków i lokali użytkowych, 

wyraża się zgodę na udzielenie przez Burmistrza Miasta i Gminy Wronki bonifikaty od ceny sprzedaży 

w trybie bezprzetargowym na rzecz tej jednostki w wysokości 99% od ustalonej ceny sprzedaży lokali 

użytkowych i budynków wraz z gruntem lub udziałem do tego gruntu”; 

3) Po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Bonifikata udzielana będzie wyłącznie w przypadku jednorazowej zapłaty ceny sprzedaży, przed 

zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości lub udziału do niej”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wronki. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

 

Przewodniczący Rady  

(-) Sławomir Śniegowski 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 6 kwietnia 2018 r.

Poz. 3150
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