Projekt
z dnia 11 maja 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ............./......./2018
RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ
z dnia 17 maja 2018 r.
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLVI/929/2014 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia 26 czerwca 2014 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.
Dz. U. 2017 r., poz. 1875 ze zm.1)) i art. 13 ust. 1 i art. 34 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 37 ust. 2 pkt. 1 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2018 r., poz. 121 ze zm.2)) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Uchylić Uchwałę Nr XLVI/929/2014 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 26 czerwca 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2, położonego w Potulicach przy ul. Szkolnej
3.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nakło nad Notecią.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1) zmiany
2) zmiany

wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2232 oraz Dz. U. z 2018 r. poz. 130.
wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 50, poz. 650.
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Uzasadnienie
Rada Miejska uchwałą Nr XLVI/929/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r. wyraziła zgodę na sprzedaż w trybie
bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 2, położonego w Potulicach przy ul. Szkolnej 3, na rzecz najemcy.
Gmina Nakło nad Notecią podjęła działania związane z odbudową substancji gminnego zasobu
mieszkaniowego oraz jego rajonalnym zarządzaniem. Na budynku przy ulicy Szkolnej 3 w Potulicach w 2013
roku poniesiono znaczne nakłady w postaci docieplenia scian, remontu balkonów, wymieniono rynny i rury
spustowe. W związku z powyższym sprzedaż z wysoką bonifikatą przedmiotowego lokalu uważa się za
niecelowe.
Wobec powyższego, mając na względzie ekonomiczne przesłanki, wnoszę o uchylenie przedmiotowej
uchwały.
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