
U C H W A Ł A Nr XXXVIII/150/2021

Rady Miasta Skierniewice

z dnia 22 grudnia 2021 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie i  sprzedaż odrębnej własności samodzielnego

lokalu  mieszkalnego  nr  45  na  rzecz  najemcy,  wraz  z  prawem  związanym  w  postaci

współwłasności w częściach ułamkowych nieruchomości wspólnej oznaczonej numerem działki

750/3  o  powierzchni  0,2327  ha,  położonej  w  obrębie  2,  przy  ul.  Melchiora  Wańkowicza  4 

w Skierniewicach

Na podstawie art.  18 ust.  2 pkt 9 lit. „a”  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i poz. 1834) oraz art. 13 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997

roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 i poz. 815) oraz art. 2 ust. 1 ustawy z

dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U z 2021 r., poz. 1048) oraz uchwały Rady Miejskiej

w  Skierniewicach  nr  27/98/41  z  dnia  25  marca  1998  roku  w  sprawie  przyznania  pierwszeństwa

w nabywaniu lokali  mieszkalnych ich najemcom w budynkach stanowiących własność Gminy Miasto

Skierniewice Rada Miasta Skierniewice uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na wyodrębnienie i sprzedaż odrębnej własności samodzielnego lokalu

mieszkalnego nr  45  o  powierzchni  użytkowej  38,74  m2  na rzecz  najemcy,  wraz  z  prawem

związanym w postaci współwłasności w częściach ułamkowych, tj. w udziale 18/1000 części,

nieruchomości wspólnej oznaczonej numerem działki 750/3 o powierzchni 0,2327 ha, położonej

w obrębie 2,  przy ul.  Melchiora Wańkowicza 4 w Skierniewicach, dla  której  Sąd Rejonowy

w Skierniewicach VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW Nr LD1H/00024844/1.

§ 2. Traci moc uchwała nr 70/96/23 z dnia 4 lipca 1996 roku  Rady Miejskiej w Skierniewicach

w  sprawie   wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  odrębnej  własności  samodzielnych  lokali

mieszkalnych wraz z udziałem w częściach ułamkowych we współwłasności części wspólnych

budynku oraz oddania w użytkowanie wieczyste gruntu w częściach ułamkowych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skierniewice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

ANDRZEJ MELON
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