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UCHWAŁA NR 261/2016 
RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU 

 
z dnia 26  kwietnia 2016r. 

  
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych stanowiących 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 2016r. poz.446) w związku z art.13 ust.1 i art.37 ust.1 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015r. poz.1774, poz.1777;                  
z 2016r. poz.65) -  
 

Rada Miejska w Jastrowiu uchwala, co następuje:   
 
 

§1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 
nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy i Miasta Jastrowie, położonej                        
w Jastrowiu przy ul. Okrężnej, oznaczonej nr geodezyjnym jako działka 3021/44                                 
o powierzchni 0,0931 ha zapisanej w księdze wieczystej nr PO1Z/00039526/6 prowadzonej 
przez Sąd Rejonowy w Złotowie.   

 
§2. Wyraża się zgodę na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 

nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy i Miasta Jastrowie, położonej                        
w Jastrowiu przy ul. Młyńskiej, oznaczonej nr geodezyjnym jako działka 3033/2                               
o powierzchni 0,1114 ha zapisanej w księdze wieczystej nr PO1Z/00018424/8 prowadzonej 
przez Sąd Rejonowy w Złotowie.   

 
§3. Wyraża się zgodę na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 

nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy i Miasta Jastrowie, położonej                       
w Jastrowiu przy ul. Młyńskiej, oznaczonej nr geodezyjnym jako działka 3033/3                                 
o powierzchni 0,0919 ha zapisanej w księdze wieczystej nr PO1Z/00018424/8 prowadzonej 
przez Sąd Rejonowy w Złotowie.   
 

§4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie.  
 
§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
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UZASADNIENIE 
  
do uchwały Nr 261/2016 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 kwietnia 2016r.  w sprawie 
zbycia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy i Miasta Jastrowie. 
 
 
 Zgodnie z art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami – nieruchomość jest zbywana w drodze przetargu. 
 Zarządzeniem Nr 51/2016 z dnia 22 kwietnia 2016r. Burmistrz Gminy i Miasta  
Jastrowie przeznaczył do sprzedaży nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy                  
i Miasta Jastrowie położone w Jastrowiu oznaczone jako działka nr 3021/44 o powierzchni 
0,0931 ha, działka nr 3033/2 o powierzchni 0,1114 ha i działka nr 3033/3 o powierzchni 
0,0919 ha. 

Jako formę sprzedaży określono przetarg ustny nieograniczony. 
 W trybie art.18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2016r. poz.446) – czynność polegająca na sprzedaży nieruchomości                     
z zasobu komunalnego może nastąpić wyłącznie za zgodą Rady Miejskiej. 
 

Stąd podjęcie uchwały w proponowanym kształcie znajduje pełne uzasadnienie. 
 

 
 
 


