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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH 

z dnia .................... 2023 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na ratalną spłatę ceny lokalu użytkowego                                         
w drodze sprzedaży bezprzetargowej na rzecz najemcy 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2023r.poz. 40), art.70 ust. 2,3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 
z 2021r. poz.1899z późn.zm.), § 11 Uchwały Nr XX/152/08 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 
26 marca 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości 
stanowiących mienie Gminy Głuchołazy oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony 
dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz.Urz.Woj.Opol.z 2013r. poz.8 z późn.zm.), Rada Miejska 
w Głuchołazach uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na ratalną spłatę ceny nieruchomości lokalowej sprzedawanej w drodze 
bezprzetargowej na rzecz najemcy tj. lokalu użytkowego nr 3U położonego w Głuchołazach przy 
ul.Rynek 28-29 wraz z udziałem w prawie własności gruntu obejmującego działki 535/2 i 534/4 o pow. 
0,0487 ha w Głuchołazach. 

§ 2. Wysokości oraz terminy płatności rat wraz z oprocentowaniem zostaną przez strony określone 
w umowie, przy czym pierwsza rata w wysokości nie niższej niż 50% należnej kwoty podlega zapłacie 
nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej, przenoszącej własność. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuchołaz. 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 
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UZASADNIENIE 

 
Na podstawie § 11 ust.1 Uchwały Nr XX/152/08 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 26 marca 2008 r. 
w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Gminy 
Głuchołazy oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas 
nieoznaczony (Dz. Urz. Woj.Opol. z 2013 r. poz. 8 z późn.zm.) - w przypadku sprzedaży nieruchomości 
w drodze bezprzetargowej Burmistrz Głuchołaz może za zgodą Rady Miejskiej wyrazić zgodę na ratalne 
nabycie nieruchomości. 
Uchwała podejmowana jest w związku ze złożonym wnioskiem Państwa Wojciecha i Ireny Wyrwas zainteresowanych 
nabyciem nieruchomości  i rozłożeniem na raty należnej kwoty.  
Na podstawie § 11 ust.2 i 3 ww. Uchwały Nr XX/152/08 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 26 marca 2008 r. 
rozłożona na raty niespłacona część ceny nieruchomości podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy 
procentowej równej trzykrotności stopy redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski, pierwsza rata 
podlega zapłacie do dnia zawarcia aktu notarialnego i nie może być niższa niż 50% ceny. Niespłacone należności 
Gminy z tytułu ratalnego nabycia nieruchomości gminnych podlegają zabezpieczeniu hipotecznemu. 
Na podstawie art.70 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami cena 
nieruchomości sprzedawanej w drodze bezprzetargowej może zostać rozłożona na raty, na czas nie dłuższy 
niż 10 lat. 
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