
UCHWAŁA NR 467/2014
RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU  

z dnia 25  września 2014r.

w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność  Gminy i Miasta Jastrowie. 

Na podstawie 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 2014r. poz.379, poz.1072) oraz 
art.13 ust.1 i art.37 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz.U. z 2014r. poz.518, poz.659, poz.805, poz.906) -            

Rada Miejska w Jastrowiu uchwala, co następuje: 

§ 1.1. Wyraża się zgodę na zbycie w formie sprzedaży w trybie bezprzetargowym 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy i Miasta Jastrowie, położonej w Sypniewie, 
oznaczonej numerem geodezyjnym 42/2 o powierzchni 0,1002 ha, nie posiadającej 
urządzonej księgi wieczystej.  

2. Przedmiotowa nieruchomość stanowi nieruchomość gruntową niezbędną do 
poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, tj. działek 42/1,42/3,42/4, 
42/5, 42/6, 42/7, stanowiących własność Pana Łukasza Stokłosy i nie może być 
zagospodarowana jak odrębna nieruchomość.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



UZASADNIENIE

do uchwały Nr 467 /2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 września 2014r.                      
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy i Miasta Jastrowie.

W dniu 10 lipca 2014r. Pan Łukasz Stokłosa zwrócił się do Burmistrza Gminy i 
Miasta Jastrowie z wnioskiem o kupno działki oznaczonej nr 42/2 o powierzchni 0,1002 ha 
położonej w Sypniewie.

Wniosek uargumentował swoimi planami inwestycyjnymi, w których przedmiotowa 
działka ma być wykorzystana. Działka nr 42/2 leży w kompleksie nieruchomości 
stanowiących własność wnioskodawcy.

Gmina i Miasto Jastrowie w odniesieniu do przedmiotowej działki nie posiada planu 
jej zagospodarowania, a położenie działki wskazuje, że wraz z przyległymi 
nieruchomościami tworzyć będzie zwarty kompleks gospodarczy.

Zarządzeniem nr 80/2014 z dnia 22 sierpnia 2014r. Burmistrz Gminy i Miasta 
Jastrowie przeznaczył nieruchomość do zbycia w formie sprzedaży w trybie 
bezprzetargowym.

Zgodnie z art.18 ust.2 pkt.9 lit. ’’a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym dla skuteczności czynności prawnej niezbędna jest zgoda Rady Miejskiej               
w Jastrowiu.

W tym stanie faktycznym i prawnym podjęcie uchwały znajduje pełne uzasadnienie.


