
 
UCHWAŁA NR 247/ 2013 

RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU 
 

z dnia 27  czerwca 2013 r. 

 
w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości 
               gruntowej niezabudowanej. 
  
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.59 H), art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 2 i ust. 
2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 106 
poz. 675, Nr 143 poz. 963, Nr 155 poz. 1043, Nr 197 poz. 1307, Nr 200 poz. 1323; z 2011r. 
Nr 64 poz. 341, Nr 106 poz. 622, Nr 129 poz. 732, Nr 135 poz. 789, Nr 163 poz. 981, Nr 187 
poz. 1110, Nr 224 poz. 1337; z 2012r. poz. 908, poz. 951, poz. 1256,  poz. 1429, poz. 1529) 
 

Rada Miejska w Jastrowiu uchwala, co następuje: 

 
§ 1. WyraŜa się zgodę na sprzedaŜ w drodze przetargu ograniczonego ustnego 

nieruchomości niezabudowanej połoŜonej w Jastrowiu przy ul. 10 Pułku Piechoty, oznaczonej 
geodezyjnie jako działka nr 945/2 o powierzchni 149 m2, uregulowanej w księdze wieczystej 
nr PO1Z/00019063/6 Sądu Rejonowego w Pile X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z 
siedzibą w Złotowie. 
 

§ 2. Przetarg ograniczony jest dla właścicieli działek sąsiednich oznaczonych 
geodezyjnie jako działki: nr 943, nr 945/ 1, nr 945/ 3, 940. 
 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie. 
 

§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 



UZASADNIENIE 

 

do uchwały Nr 247/2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie 
wyraŜenia zgody na zbycie w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości gruntowej 
niezabudowanej.  
 

Działka nr 945/ 2 o powierzchni 149 m2, uregulowana w księdze wieczystej nr 
PO1Z/00019063/6 połoŜona w Jastrowiu przy ul. 10 Pułku Piechoty stanowi teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej – symbol 6MN48. Działka nie posiada dostępu do drogi 
publicznej. 

Działka została przeznaczona do sprzedaŜy na podstawie zarządzenia Nr 18/ 2013 
Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 6 marca 2013r. ze wskazaniem formy zbycia  
w drodze przetargu ograniczonego ustnego.    

Usytuowanie działki nie pozwala na jej samodzielne zagospodarowanie, moŜliwa jest 
natomiast poprawa warunków zagospodarowania działek sąsiednich.  

Zgodnie z art. 40 ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami - przetarg ograniczony organizuje się, jeŜeli warunki przetargowe mogą 
być spełnione tylko przez ograniczoną liczbę osób, w tym przypadku przez właścicieli działek 
sąsiednich.   
 

W związku z powyŜszym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione. 
 


