UCHWAŁA NR VII/46/11
RADY GMINY GNOJNO
z dnia 27 maja 2011 r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Gnojno
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 ze zm.) – Rada Gminy
Gnojno uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości
gruntowych stanowiących własność Gminy Gnojno położonych w miejscowości Pożogi, oznaczonych
jako:
1) działka nr ewid. 111 o powierzchni 1,44 ha;
2) działka nr ewid. 112 o powierzchni 1,49 ha;
3) działka nr ewid. 115 o powierzchni 1,41 ha;
4) działka nr ewid. 162 o powierzchni 0,57 ha;
5) działka nr ewid. 190 o powierzchni 0,36 ha;
6) działka nr ewid. 292 o powierzchni 0,33 ha.
2. Przedmiotowe nieruchomości posiadają urządzoną księgę wieczystą KW Nr KI1B/00057240/5.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gnojno.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy
Piotr Terlecki
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UZASADNIENIE
Przedmiotowe nieruchomości stanowią własność Gminy Gnojno i posiadają urządzona księgę
wieczysta KW Nr KI1B/00057240/5.
Przepisy art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.
z 2004 r. nr 261, poz. 2603 ze zm.) pozwalają na dokonanie zbycia nieruchomości w formie przetargu
nieograniczonego za zgodą Rady Gminy w Gnojnie w drodze uchwały.
Uchwała Rady wyrażająca zgodę na zbycie nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego
będzie stanowić podstawę do zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego z nabywcą
wyłonionym w przetargu.
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