
UcIrwAŁA Nr xll209/2014
RADY GMINY W CZERMINIE
z dnia 3 pździernika 2014 roku

w sprawi€ wyrażenia zEolly na plzeznfucŻenie do sprzedał lv drodze bezprzetargowej
nieruchomości mienia komunalnego'

Na podstawie ań.l8 ust.2 pkt.9lit. a ustawy z dnia 8 marca l990r. o samorądzie
gmim}łn /tekst jednolity Dz' U' Nr l42' poz, l59l z 200I r. z późniejszymi znialuni/ oraz
ań. 37 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia21sierpńa 1997 roku o gospodarcę nięruchomościami /tekst
jednolity Dz. U. NI 26l z2004 tokll poz' 2603 zpóźn. zm}.

Rada Gminy w Czerminie
uchwala co następuje:

$1
w}.raza się zgodę na przeznaczerie do sprzedazy w drodze bezprŻętargowej następujących
ńeruchomości mienia komunalnego:

7' 3/4 część óziałki tll l234ll o powierzchni 0,16 ha położonej we wsi Łysaków,
zbycię powyższego udziału w nięruchomości nastąpi w Ębie beąlzet łgowm na zasadzię
ań. 37 ust. 2 pkŁ 9 ustawy o gospodarce nieruchomościami na Źecz współwłaściciela tej
nieruchomości tj. Pani Danuty Kuna zam. Łysaków 235, 39-304 czemin'

2. 3/4 część działki tlt ó55 o powierzchni 0,3l ha położonej we wsi Łysaków'
Zbycie powyżsŻęgo udziału w nieruchomości nasĘpi w trybie bezprzetargowym na zasadzie
art. 37 ust. 2 pkt. 9 ustawy o gospodalce nieruchomościami na rzecz wspófułaściciela tej
nieruchomości tj' Pani Danuty Kuna zam' Łysaków 235, 39-304 Czermin'

3. 3 l 4 część działki r:ł l 390 o powierzchni 0, l 9 ha położonej we wsi Łysaków,
Zbycie powyższego udziału w ńeruchomości nasĘpi w trybie bezprŻetargowym na zasadzie
alt. 37 ust. 2 pL1. 9 ustawy o gospodarce nieruchomościami na Tzecz wspófułaściciela tej
niquchomości tj. Pani Danuty Kuna zam. Łysaków 235, 39-304 czemin.

s2
Wykonania Uchwały dokona Wójt Gminy Czermin w oparciu o przepisy ustawy z dnia: 2I
sięrpnia 1997 Ioku o gospodarcę nięruchomościami.

$3
Nadzór nad wykonaniem uchwaĘ powierza się Komisji Rolnictwa, Komunikacji i ochrony
Srodowiska.

$4
Uchwała wchodzi w Ęcie z dniem jej podjęcia.
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