
UCHWAŁA  NR 466/2014
RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU

z dnia 25 września 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanej 
położonej w Brzeźnicy Kolonii.

Na podstawie art18 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 2014r. poz.379, poz.1072)                 
w związku z art.210 i 211 Kodeksu Cywilnego 

Rada Miejska w Jastrowiu uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zniesienie współwłasności nieruchomości gruntowej 
zabudowanej, położonej w Brzeźnicy Kolonii, w skład której wchodzą działki oznaczone 
ewidencyjnie jako:

 działka zabudowana nr 408/4 o pow. 0,2140 ha obręb Brzeźnica Kolonia,
 działka zabudowana  nr 408/5 o pow. 0,2692 ha  obręb Brzeźnica Kolonia,

zapisane w księdze wieczystej nr P01Z/00024502/4. 

§ 2. Zniesienie współwłasności nieruchomości opisanej w §1 następuje w niżej podany
sposób:

 działka Nr 481/4 o pow. 0,2140 ha przechodzi w całości na własność Gminy i Miasto
Jastrowie, 

 działka  Nr 481/5 o pow. 0,2692 ha przechodzi  w całości  na własność małżonków
Kazimiery i Bogdana Wajcht. 

 
§ 3. Zniesienie współwłasności nastąpi z zastosowaniem dopłaty na rzecz Gminy         

i Miasta Jastrowie.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UZASADNIENIE

do uchwały  Nr 466/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 września 2014r.
w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanej 
położonej w Brzeźnicy Kolonii.

Opisana w projekcie nieruchomość położona w Brzeźnicy Kolonii stanowi 
współwłasność Gminy i Miasta Jastrowie i osoby fizycznej.  W celu samodzielnego 
rozporządzenia przez Gminę mieniem należy znieść współwłasność nieruchomości, z uwagi 
na fakt iż w skład nieruchomości wchodzi lokal  mieszkalny zamieszkały przez Państwa 
Kazimierę i Bogdana Wajcht oraz świetlica wiejska należąca do Gminy. 

Gmina dokonała podziału geodezyjnego nieruchomości na własny koszt. W ramach 
zniesienia współwłasności Państwo Wajcht nabędą od Gminy dwa pomieszczenia - pokój       
i korytarz. 

Koszty aktu notarialnego pokryje nabywca.  
Dla skuteczności czynności prawnej niezbędne jest wyrażenie zgody przez Radą 

Miejską w Jastrowiu.
W tym stanie faktycznym  i  prawnym podjęcie niniejszej uchwały znajduje pełne 

uzasadnienie.  




