
UCHWAŁA NR 393/2017 
RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU 

 
z dnia 25 kwietnia 2017r. 

 
  

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, poz.1579, poz.1948; z 2017r. poz.730) w związku z art.13 
ust.1 i art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 
z 2016r. poz.2147, poz.2260) -  
 

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 obręb 0001 – Miasto Jastrowie przy ul. Aleja Wolności, oznaczonej nr 
geodezyjnym jako działka 1199/9 o powierzchni 0,0176 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr 
PO1Z/00019732/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Złotowie IV Wydział Ksiąg 
Wieczystych.   

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

nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy i Miasta Jastrowie, położonej                             
w Jastrowiu obręb 0001 – Miasto Jastrowie przy ul. Aleja Wolności, oznaczonej nr 
geodezyjnym jako działka 1199/10 o powierzchni 0,0084 ha, zapisanej w księdze wieczystej 
nr PO1Z/00019732/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Złotowie IV Wydział Ksiąg 
Wieczystych. 

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

nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy i Miasta Jastrowie, położonej                           
w Jastrowiu obręb 0001 – Miasto Jastrowie przy ul. Aleja Wolności, oznaczonej nr 
geodezyjnym jako działka 1200 o powierzchni 0,0169 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr 
PO1Z/00019731/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Złotowie IV Wydział Ksiąg 
Wieczystych.   

 
§4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie.  
 
§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

 
 
 
 
 

 
 



UZASADNIENIE 
  
do uchwały Nr 393/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 kwietnia 2017r.                            
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 41/2017 z dnia 5 kwietnia 2017r. Burmistrz Gminy i Miasta  
Jastrowie przeznaczył do sprzedaży nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy                      
i Miasta Jastrowie oznaczone jako działki nr 1199/9 o powierzchni 0,0176 ha, nr 1199/10                     
o pow. 0,0084 ha oraz nr 1200 o pow. 0,0169 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 ze zm.) – czynność polegająca na sprzedaży nieruchomości 
z zasobu komunalnego może nastąpić wyłącznie za zgodą Rady Miejskiej w Jastrowiu. 

 
Stąd podjęcie uchwały w proponowanym kształcie znajduje pełne uzasadnienie. 

 
 

 
 
 


