
UCHWAŁA Nr  302/2013 
Rady Miejskiej w Jastrowiu 

 
 z dnia 22 sierpnia 2013 r. 

 
w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu. 

 
 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591; z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 
poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568;              
z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203; z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457;            
z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337; z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 173 poz.1218;               
z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458; z 2009 r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz.1241; z 
2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675; z 2011 r. Nr 117 poz. 
679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887; z 2012 r. poz. 
567; z 2013 r. poz. 153) oraz art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651, Nr 106 poz. 675, Nr 143 poz. 963, Nr 
155 poz. 1043, Nr 197 poz. 1307, Nr 200 poz. 1323; z 2011 r. Nr 64 poz. 341, Nr 115 poz. 
673, Nr 130 poz. 762, Nr 106 poz. 622, Nr 135 poz. 789, Nr 129 poz. 732, Nr 187 poz. 1110, 
Nr 163 poz. 981, Nr 224 poz. 1337; z 2012 r. poz. 908, poz. 1256, poz. 951, poz. 1529, poz. 
1429) 

 
 
Rada Miejska w Jastrowiu uchwala, co następuje:  
 
 
§ 1. WyraŜa się zgodę na zwolnienie z obowiązku zbycia w drodze przetargu na rzecz 

ENEA Operator Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Strzeszyńska 58, nieruchomości 
gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 1780/ 1 o powierzchni 0.0072 
ha połoŜonej w Jastrowiu przy ul. Mickiewicza, zapisanej w księdze wieczystej Sądu 
Rejonowego Pile X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Złotowie Nr 
PO1Z/00021982/1, z przeznaczeniem pod budowę urządzeń elektroenergetycznych. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie.  
 
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 

 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie  
 

do uchwały Nr 302/2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 22 sierpnia 2013 r. 
w sprawie wyraŜenia zgody na zwolnienie z obowiązku zbycia nieruchomości  w drodze 
przetargu. 
 
 

Zgodnie art. 37 ust. 3 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) - wojewoda - w odniesieniu do 
nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, a odpowiednia rada lub sejmik -             
w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego, 
odpowiednio w drodze zarządzenia lub uchwały, mogą zwolnić z obowiązku zbycia w drodze 
przetargu nieruchomości przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe lub na realizację 
urządzeń infrastruktury technicznej albo innych celów publicznych, jeŜeli cele te będą 
realizowane przez podmioty, dla których są to cele statutowe i których dochody przeznacza 
się w całości na działalność statutową. 

ENEA Operator Spółka z o. o. z siedzibą w Poznaniu zwróciła się o sprzedaŜ na jej 
rzecz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 1780/ 1 
o powierzchni 0.0072 ha połoŜoną w Jastrowiu przy ul. Mickiewicza zapisaną w księdze 
wieczystej Sądu Rejonowego w Pile X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w 
Złotowie Nr PO1Z/00021982/1, stanowiącej własność komunalną Gminy i Miasta Jastrowie. 

Na nieruchomości planuje się budowę urządzeń elektroenergetycznych,                             
w szczególności budowę stacji transformatorowej. 

Gmina nie planuje innego sposobu zagospodarowania tej nieruchomości, dlatego              
w niniejszej sprawie zasadne jest zwrócenie się do Rady Miejskiej w Jastrowiu o umoŜliwienie 
zbycia tej nieruchomości z pominięciem trybu przetargowego, na co niezbędna jest zgoda 
Rady Miejskiej wyraŜona w formie odrębnej uchwały. 

Z powyŜszych względów podjęcie przedmiotowej uchwały znajduje pełne 
uzasadnienie.     

 


