UCHWALA NR 501/2014
ZARZ^DU POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
z dnia 31 marca 2014 roku
w sprawie okreslenia wysokosci kosztow, ktore zobowiijzany jest wplacic najemca lokalu
mieszkalncgo nr 18, polozonego w Bujnach przy ul. Piotrkowskiej 38 w / n i a / k u
/ przygotowaniem przedmiotowej nieruchomosci lokalowej do sprzedazy w drodze
bezprzetargowej
Na podstavvie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorzadzie
powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 r.. Nr 595 z pozn. zm.). art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomosciami (t. j. Dz. U. z 2010. Nr 102. poz. 651 ze zm)
oraz § 4 uchwaly NR XVII/123/04 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia
22 pazdziernika 2004 r. w sprawie zasad sprzedazy w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnvch
w budynkach stanowi^cych wlasnosc Powiatu Piotrkowskiego. bonifikat od ceny sprzedazy oraz
przyznania pierwszeristwa w nabywaniu tych lokali (Dz. Urz. Woj. Lodz, z 2004 r., Nr 326,
poz. 2779). zmienionej uchwaty Nr XIX/151/05 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia
30 marca 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Lodz, z 2005 r.. Nr 195. poz. 1979)
Zarzqd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
uc/iwala, co nastgpuje:
§ 1.1. Zobowi^zuje sie najemce lokalu mieszkalnego nr 18 o pow. uzytkowej 67.62 m2, wraz
z pomieszczeniem przynaleznym o pow. 7.80 m 2 oraz udzialem 7542/130509 w nieruchomosci
wspolnej. polozonej w Bujnach przy ul. Piotrkowskiej 38. obreb Bujny. gmina Wola
Krzysztoporska na dzialkach oznaczonych w ewidencji gruntow numerami 788/5 o pow. 0,1308 ha
i 788/4 o pow. 0.0499 ha, dla ktorych w S^dzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim
VI Wydziale Ksi^g Wieczystych prowadzona jest ksiega wieczysta NR KW PT1P/00081314/1.
stanowiacych wspolwlasnosc Powiatu Piotrkowskiego, do wplacenia kwoty w wysokosci -724,66
zl, (slownie: siedemset dwadziescia czter>- zlote 66/100) na pokrycie kosztow (szczegolowo
okreslonych w zalaczniku do niniejszej uchwaJy) zwiazanych z przygotowaniem przedmiotowej
nieruchomosci lokalowej do sprzedazy w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu.
2. Rozliczenie wypiaconej kwoty nastqpi przed zawarciem umovvy sprzedazy
nieruchomosci lokalowej - w przypadku nadplaty, roznica zostanie zaliczona na poczet ceny
nieruchomosci. a w przypadku niedoplaty zostanie uregulowana przed zawarciem umowy
sprzedazy nieruchomosci.
3. W przypadku odstapienia przez nabywce od zawarcia umowy sprzedazy. kwota
wymieniona w § 1 pkt 1 podlega zwrotowi po potr^ceniu rzeczywiscie poniesionych kosztow
przygotowania lokalu do sprzedazy.
§ 2. Kwote wymienion^ w § 1 pkt 1 nalezy wplacic na konto Starostwa Powiatowego
w Piotrkowie Tryb. Bank BGZ S.A. O/Piotrkow Tryb.. numer 53 2030 0045 1110 0000 0138 0140
lub w kasie Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. A1.3 Maja 33.
§ 3. Wykonanie uchwaly powierza
Piotrkowskiego.

sie Etatowemu Czlonkowi Zatz^du Powiatu
/
/

_
§ 4. Uchwaia wchodzi w zvcie z dniem podjecia.
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Zalacznik
do UchwalyNr 501/2014
Zarzadu Powiatu
w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 31 marca 2014roku
Wyliczenie koszow zwiazanych z przygotowaniem nieruchomosci lokalowej nr 18,
polozonej w Bujnach przy ul. Piotrkowskiej 38, gmina Wola Krzysztoporska
na dzialkach oznaczonych w ewidencji gruntow numerami
788/5 o pow. 0,1308 ha i 788/4 o pow. 0,0499 ha, do sprzedazy
1. Powiatowy Zaklad Geodezji i FCartografii vv Piotrkowie Trybunalskim - Faktura 738/2004/U
z dnia 10.09.2004 r. - za podzial dziatki 788/1 - 1 200.00 zt; (kwota przypadajaca na
nieruchomosc lokalowa nr 14 wynosi - 69,35 zl);
2. Urzad Miasta w Piotrkowie Trybunalskim - za wykonanie kserokopii planu budynku Faktura Nr 1931/2004 z dnia 26.10.2004 r. - 45.09 zl;
3. Ksero - Centrum A4 - AO, ul. Prochnika 2, 97-300 Piotrkow Trybunalski - Faktura Nr 36/04
z dnia 27.10.2004 r. - za wykonanie kserokopii pozostalej czesci planu budynku - 46.82 zh
Ogolem kwota za wykonanie kserokopii (poz. 2 i 3) przypadajjjca na nieruchomosc
lokalowq nr 14 wynosi - 5,31 zl);
4. Wykonanie operatu szacunkowego nieruchomosci lokalowej nr 18 przez rzeczoznawc^
majatkowego - 350,00 zl;
5. Wykonanie swiadectwa charakterystyki energetycznej lokalu mieszkalnego nr 18 -przez
rzeczoznawc^ budo\vlanego - 300,00 zl.

Ogolem kosztv przvgotowania nieruchomosci lokalowej nr 18 do sprzedazy - 724,66 zl.

Wysokosc ww. kosztow przypadajqca na lokal mieszkalny nr 18 zostala wyliczona
proporcjonalnie do powierzchni ogolnej lokalu. Powierzchnia ogolem wynosi 1 305,09 m 2 .

Paristwo Krystyna i Stanislaw Wawrzynczak. najemca lokalu nr 18:
- powierzchnia uzytkowa lokalu mieszkalnego - 67,62 m2
- powierzchnia pomieszczenia przynaleznego - 7,80 nr
-

udzial w nieruchomosci wspolnej - 7542/130509
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