UCHWAŁA NR 98/2019
RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU
z dnia 29 sierpnia 2019r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny prawa własności nieruchomości
lokalowej na mienie komunalne 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 2019r. poz.506, poz.1309) w związku z art.13 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r. poz.2204, poz.2348;
z 2019r. poz.270, poz. 492, poz.801, poz.1309) –
Rada Miejska w Jastrowiu uchwala, co następuje:

§1.1. Wyraża się zgodę na nabycie w drodze darowizny lokalu mieszkalnego nr 1
w budynku mieszkalnym przy ul. Kilińszczaków 24 w Jastrowiu o pow. 46,25 m2, dla którego
Sąd Rejonowy w Złotowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr
PO1Z/00046347/9, wraz z udziałem w wysokości 770/10000 w częściach wspólnych budynku
i w prawie własności działki gruntu nr 1550 o łącznej pow. 1481 m2, dla których Sąd Rejonowy
w Złotowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1Z/00019471/9.
2. Przyjęcie darowizny nastąpi z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy
i innych celów publicznych.
§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie.
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
do uchwały Nr 98/2019 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 sierpnia 2019r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny prawa własności nieruchomości
lokalowej.

Nieruchomość lokalowa opisana w §1 uchwały stanowi własność osoby fizycznej.
Właściciel nieruchomości wyraził wolę zbycia przedmiotowej nieruchomości na rzecz
Gminy i Miasta Jastrowie w drodze darowizny.
Nabycie przez Gminę przedmiotowej nieruchomości zwiększy zasób mieszkaniowy
Gminy.
Według wyceny rzeczoznawcy majątkowego wartość nieruchomości wynosi 65.600 zł.
W trybie art.18 ust.2 pkt 9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2019r. poz.506 ze zm.) - czynność polegająca na nabyciu nieruchomości do zasobu
komunalnego może nastąpić wyłącznie za zgodą Rady Miejskiej w Jastrowiu.
Podjęcie przedkładanej uchwały znajduje pełne uzasadnienie faktyczne i prawne.

