
U C H W A Ł A   NR  IV /  23  /2015

RADY GMINY SZCZYTNIKI

z  dnia  29  s tycznia  2015  roku

w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Tymieńcu 
i Krowicy Zawodniej     

                     

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

o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, ze zm.),   oraz art. 13 ust. 1, 

ustawy z dnia  21  sierpnia  1997 r.  o gospodarce  nieruchomościami  (tekst  jednolity  Dz. U. 

z 2014r., poz. 518) 

Rada Gminy Szczytniki uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż:

1) zabudowanej  nieruchomości,  położonej  w msc.  Krowica  Zawodnia  stanowiącej 

działkę oznaczoną numerem ew. 341/3 o pow. 0,0677 ha, zapisanej w KW 52357,

2) zabudowanej  nieruchomości  oznaczonej  nr  ew.  342  o  pow.  0,43  ha  położonej 

w  Tymieńcu zapisanej w KW 84178, stanowiących własność Gminy Szczytniki.

§ 2. Nieruchomości opisane w § 1 zostaną zbyte zgodnie z zasadami określonymi ustawą  

       z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U.  

       z 2014r. poz. 518).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczytniki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                       

                                         



                        Uzasadnienie 
                        do uchwały Nr IV /23 / 2015

                         Rady Gminy Szczytniki  
       z dnia 29 stycznia 2015 r.      

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2013  r.  poz.  594,  ze  zm)  do  właściwości  Rady  Gminy  należy 

podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy,  przekraczających zakres zwykłego 

zarządu, dotyczących zasad zbycia nieruchomości gruntowych.

Przedmiotem niniejszej uchwały jest wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej 

ruiną budynku (po dawnych koszarach) stanowiącej własność Gminy Szczytniki a położonej 

w msc. Krowica Zawodnia oraz zabudowanej ruiną budynku (fundamenty po starej  szkole) 

nieruchomości oznaczonej nr ew. 342 o pow. 0,43 ha położonej w Tymieńcu. 

Mając powyższe na uwadze nieruchomość należy sprzedać w drodze przetargu. 
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