
Projekt 

UCHWAŁA Nr ………………… 

RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ  

z dnia …………………… 

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXX/278/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 

14 maja 2021 r.  

 

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

gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 1372) w związku z art. 37 ust. 2 pkt 1, art. 68 

ust. 1 pkt 7 i ust. 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami 

(tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 1990 z późn. zm.) uchwala się co następuje:  

 

§1. Uchyla się Uchwałę Nr XXX/278/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 

maja 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w miejscowości 

Izbica Kujawska przy ul. Słubickiego 4 wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałami 

we współwłasności nieruchomości wspólnej.  

§2. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Izbicy Kujawskiej.  

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 
BURMISTRZ 
Marek Dorabiała 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie do Uchwały Nr ……………… 

Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej 

z dnia …………………….. 

 

Uchwałą Nr XXX/278/2021 z dnia 14 maja 2021 r. Rada Miejska w Izbicy Kujawskiej 

wyraziła zgodę na sprzedaż na rzecz najemców dwóch lokali mieszkalnych położonych w 

budynku mieszkalnym dwulokalowym w Izbicy Kujawskiej przy ul. Słubickiego 4 i 

upoważniła Burmistrza Izbicy Kujawskiej do udzielenia bonifikaty w wysokości 90% od ceny 

sprzedaży.  

W związku z rozpoznawaniem skargi na działalność Burmistrza Izbicy Kujawskiej i 

Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej dotyczącej 

kosztów remontowych poniesionych przez Gminę Izbica Kujawska ponownie 

przeanalizowano zasadność zbycia przedmiotowych lokali na rzecz najemców i stwierdzono, 

mając na uwadze poniesione przez Gminę koszty, że sprzedaż ta jest ekonomicznie 

nieuzasadniona.  

Ustalono ponadto, że istnieje możliwość podniesienia sufitu na piętrze tego budynku i 

pozyskanie w ten sposób do zasobu Gminy dwóch kolejnych lokali mieszkalnych. 

Mając na uwadze powyższe uchwałę należy uznać za uzasadnioną.  
 

 


