
        
                                                                  

Uchwała Nr LIX/441/14
Rady Miejskiej Trzcianki

z dnia 27 marca 2014r.

w sprawie zbycia nieruchomości 

 Na podstawie  art.  18 ust.  2  pkt  9  lit.a  ustawy z dnia    8  marca  1990r.  o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ) w związku z art. 13 ust. 1 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010r. Nr 102, 
poz. 651 ze zm.) oraz § 10 Uchwały Nr XXXIII/231/09 Rady Miejskiej Trzcianki 
z  dnia  24  września  2009r.  w  sprawie  określenia  zasad  nabywania,  zbywania 
i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres 
dłuższy niż  3 lata ( Dz. Urz. Woj. Wlkp.z 2009r., Nr 209, poz. 3598 )  Rada Miejska 
Trzcianki uchwala,   co następuje :

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż następujących  nieruchomości: 

1) działki  o  nr  ewiden.  2836/2  o  powierzchni  0,0027  ha,  położonej 
w  Trzciance  przy  ul.  Sikorskiego,  KW  PO1T/00010357/7  Sądu  Rejonowego 
w Trzciance;

2) działki  o  nr  ewiden.  1112/1  o  powierzchni  0,0324  ha,    położonej 
w  Trzciance  przy  ul.   W.  Stwosza,  KW  PO1T/00009808/4  Sądu  Rejonowego 
w Trzciance;

3) działki  o  nr  ewiden.  402  o  powierzchni  0,1202  ha,  położonej 
w  Trzciance  przy  ul.  P.Skargi,   KW  PO1T/00009808/4  Sądu  Rejonowego 
w Trzciance ;     

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzcianki.

§ 3.  Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.



Uzasadnienie

 do projektu uchwały Rady Miejskiej Trzcianki

w sprawie zbycia nieruchomości 

Zgodnie z  § 10 Uchwały Nr XXXIII/231/09 Rady Miejskiej Trzcianki 
z  dnia     24  września  2009r.  w  sprawie  określenia  zasad  nabywania,  zbywania 
i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres 
dłuższy  niż  3  lata  ,  do  kompetencji  Rady   należy  wyrażenie  zgody  na  sprzedaż 
nieruchomości rolnych położonych na terenie   miasta Trzcianki. 

Dla  nieruchomości  wymienionych  w  pkcie  1-  3  brak  planu 
zagospodarowania  przestrzennego  oraz  nie  zostały  wydane  decyzje  o  warunkach 
zabudowy.  Operaty  szacunkowe  zostały  sporządzone  przez  rzeczoznawce 
majątkowego  wg funcji  określonej  w studium,  jak  w Uchwale  Nr  XLIX/324/13 
z dnia 11 lipca 2013r.

Nieruchomości  pkt  1  i  2  zostaną  sprzedane  na  poszerzenie 
nieruchomości  sąsiadujacych,  nieruchomość  pkt  3  zostanie  sprzedana  w  drodze 
przetargu ustnego nieograniczonego. 


