UCHWAŁA   NR............................
RADY  MIEJSKIEJ  W  LIPNIE
z dnia ..............................................



w sprawie wyrażenia zgody na nabycie części segmentu budynku wraz z udziałem w   
                  gruncie, położonego w Lipnie na Os. Sikorskiego 17, na własność 
                  Gminy Miasta Lipna i utraty mocy Uchwały Nr XXX/228/09.
                  



        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.), w związku z art. 24 ust.1 ustawy dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 ze zm.) uchwala, co następuje :



§ 1. Wyrazić zgodę Burmistrzowi Miasta Lipna na nabycie na własność Gminy Miasta Lipna części segmentu budynku o powierzchni 394,45 m² wraz z udziałem w gruncie wynoszącym 39445/310070 części działki oznaczonej numerem geodezyjnym 760/19 o powierzchni 0,2501 ha, położonego w Lipnie na Os. Sikorskiego 17. /Kw – 33761/ - jako lokalu użytkowego stanowiącego odrębną nieruchomość oznaczonego numerem 1.

 § 2. Traci moc Uchwała Nr XXX/228/09 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 12 lutego 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie segmentu budynku wraz z udziałem w gruncie, położonego w Lipnie na Os. Sikorskiego 17, na własność Gminy Miasta Lipna.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lipna.

 § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



                                                                                                      PRZEWODNICZĄCA
                                                             

                                                                                                          Maria  Turska









U  z  a  s  a  d  n  i  e  n  i  e



     Nieruchomość lokalowa Nr 1 o powierzchni użytkowej 394,45 m² wraz z udziałem w gruncie 39445/310070 części działki oznaczonej numerem geodezyjnym 760/19 o powierzchni 0,2501 ha, położona w Lipnie na Os. Sikorskiego 17, ujawniona w księdze wieczystej Nr 33761 jest zapisana na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej w Lipnie. W przedmiotowym lokalu mieści się Miejskie Przedszkole.
Gmina Miasta Lipna poniosła całość nakładów na budowę tego lokalu wydatkowanych przez Spółdzielnię.
Wobec tego przedmiotowy lokal Nr 1 ma status spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na rzecz Gminy Miasta Lipna, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do tego lokalu zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych. Wobec tego traci moc Uchwała Nr XXX/228/09 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 12 lutego 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie segmentu budynku wraz z udziałem w gruncie, położonego w Lipnie na Os. Sikorskiego 17, na własność Gminy Miasta Lipna.
    W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.



                                                                                                   

