
UCHWAŁA  NR 456/2014
RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU 

z dnia 28 sierpnia 2014r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej na podstawie art. 231 § 1
               Kodeksu Cywilnego.

          Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. ”a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2013. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379) w związku z art.
231 § 1 Kodeksu Cywilnego -  

Rada Miejska w Jastrowiu uchwala, co następuje:

§ 1.  Wyraża się zgodę na sprzedaż na podstawie art. 231 § 1 Kodeksu Cywilnego,
nieruchomości  gruntowej  w części  zabudowanej  budynkiem gospodarczym, położonej   w
Jastrowiu  przy  ulicy  Kieniewicza,  oznaczonej  geodezyjnie  jako  działka  nr  1656/  1  o
powierzchni  0,0006  ha,  zapisanej  w  księdze  wieczystej  Nr  PO1Z/00019864/1  Sądu
Rejonowego  w  Pile  X  Zamiejscowy  Wydział  Ksiąg  Wieczystych  z  siedzibą  w  Złotowie,
stanowiącej  własność  Gminy  i  Miasta  Jastrowie,  na  rzecz  Państwa  Danuty  i  Janusza
Rogowskich, którzy wznieśli na części przedmiotowej działki budynek gospodarczy o wartości
znacznie przekraczającej wartość gruntu.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                       



UZASADNIENIE

do uchwały Nr 456/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie
sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej  na podstawie art. 231 § 1
Kodeksu Cywilnego.

Zarządzeniem Nr 67/ 2014 z dnia 9 lipca 2014r. Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowie
przeznaczył  do  sprzedaży  nieruchomość  położoną  w  Jastrowiu  przy  ul.  Kieniewicza
oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 1656/ 1, stanowiącą własność komunalną Gminy i
Miasta Jastrowie oraz ogłosił wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

W terminie wynikającym z wykazu Państwo Danuta i Janusz Rogowscy złożyli wniosek
o nabycie przedmiotowej nieruchomości. 

Zgodnie  z  art.  34  ust.  1  pkt  1  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997r.  o  gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2014r. poz. 518, poz. 659, poz. 805, poz. 906) -  w przypadku
zbywania  nieruchomości  osobom  fizycznym  i  prawnym  pierwszeństwo  w  ich  nabyciu,  z
zastrzeżeniem   art.  216a,  przysługuje  osobie,  która  posiada  roszczenie  o  nabycie
nieruchomości z mocy tej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie
przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1, przy czym
termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż  6 tygodni,  licząc od dnia wywieszenia
wykazu.

Państwu  Danucie  i  Januszowi  Rogowskim  przysługuje  roszczenie  o  nabycie
nieruchomości  z  mocy  przepisów  odrębnych  tj.  art.  231  §1  Kodeksu  cywilnego  jako
posiadaczowi  samoistnemu  nieruchomości,  który  wzniósł  na  niej  budynek  o  wartości
przenoszącej znacznie wartość zajętej na ten cel działki, a jednocześnie w zakreślonym w
wykazie  terminie  złożył  wniosek  o  nabycie  nieruchomości  w  celu  skorzystania  z
przysługującego pierwszeństwa.

Sprzedaż nieruchomości w tym trybie odbywa się na drodze bezprzetargowej.
W związku z uchwałą  Nr 124/ 2012  z dnia 28 czerwca 2012r.  zmieniającą uchwałę

Nr  88/  2008  z  dnia  26  lutego  2008r.  w  sprawie  określenia  zasad  nabywania,  zbywania
i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony
dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta
Jastrowie,  Burmistrz  Gminy  i  Miasta  Jastrowie  nie  dysponuje  obecnie  upoważnieniem do
prowadzenia  samodzielnej  gospodarki  nieruchomościami  gminnymi  przeznaczonymi  do
sprzedaży.

Stąd w trybie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym  (Dz. U. z 2013r.  poz. 594, poz.  645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379) czynność
polegająca na sprzedaży nieruchomości z zasobu komunalnego może nastąpić wyłącznie za
zgodą Rady Miejskiej. 

 Podjęcie przedkładanej uchwały znajduje pełne uzasadnienie faktyczne i prawne.
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