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RADY GMII{Y W CZERMINIE
z dnia 3 października 2014 roku

w Śprawie wyraźenia zgody l^ przezlaczenie do sprzedał nieruchomości mienia
komunalnego.

Na podstawie alt.l8 ust'2 pkt .9 lit' a ustawy z dnia 8 marca l990 Toku o samolądzie gnrinnym
/tekst jednolity Dz. U. z 201'3 rok]u poz. 594l, oftz art, 3'7 !st, 2 pkt. ó ustawy z dnia 2l sierpnia
l997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekstjednolity Dz. U. z 2014 roku poz' 5l8/,

Rada Gminy w Czerminie
ucbwala co następuje:

$l
wyraŻa się zgodę Ia ptŻed]-€'czrnie do sprzedazy w drodze bezprzetargowej następujących
ńeruchomości mienia komunalrrego:

I. działkat 924 o powierzcbni 0,03 ha położona we wsi wola otaĘską
Porłyższa działka spełnia w warunek art. 37 ust' 2 pL1. ó ustawy o gospodarce
nieruchomościami i będzie zbyta raorcz włŃciciela działki przyległej m: 921.

2. działkaft 286116 o powierzchni 0,06 ha położona we wsi Łysaków,
Powyższa działka spełnia w/w warunek ań' 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy o gospodarce
nieruchomościami i b ędzie zbyta na tecz właścicięli działki przyl egłĄ rn 286/29.

3. część działki nr l179ll powierzchni około 0,08 ha położona wę wsi Łysaków,
Powyższa działka speŁria w/w warunek ań. 37 ust. 2 pL1. 6 ustawy o gospodarce
nieruchomościami i b ędzie zb1Ąa na uecz właścicielki działki przyległej t: l I7912.

4. część dŻiałki nr 1 l86/60 powierzchni około 0,09 ha położona we wsi Łysaków,
Powyższa działka spełnia w/w warunek ań. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy o gospodarce
nieruchomościami i b ędzie zbyta na ruecz właścicielki działki przyległej t: lI79lŻ.

5. część działki m 1l86/59 powięrzchni około 0,01 ha położona we wsi Łysaków,
Powyższa działka spełńa w warunek art. 37 ust. 2 pkl 6 usta y o gospodarce
nieruchomościami i b ędzie zbyta na ruecz właścicielki działki przyleg)ej fi| l7'79l2.

6. część działki nr 1 l8ó/66 powierzchni około 0,01 ha położona we wsi Łysaków,
Powyższa działka spełnia w warunek ań. 37 ust. 2 pkt. ó ustawy o gospodarcę
nieruchomościami i będzie zby1a na vrcz właścicielki działki przyleglej ft| l779l2.

$2
Wykonarria Uchwały dokona wójt Gminy Czermin w oparciu o przepisy ustawy z dnia:
2l sierpnia l997 roku o gospodarce nieruchomościami.

Nadzór nad wykorraniem uchwały powrerza
Srodowiska-

$3
się Komisji Rolnictwa, Komwfkacji i Ochrony

$4
Uchwała wchodzi w Ącie z dniem jej podjęcia.
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Uzasadnienie

do uchwaĘ Nr XL lŻl0/20|4
RADY GMINYW CZERMINIE
z dnia 3 października 2014 roku

Sprzedź w formie bezprzetargowej części działki nr 1179ll powierzchni około
0,08 ha położona we wsi Łysaków, części działki nr 1186/60 powierzchni około
0,09 ha położona we wsi Łysaków, części działki rrr l 186/59 powierzchni około
0,01 ha położona we wsi Łysaków i części działki nr l186/66 powierzchni około
0,01 ha położona we wsi Łysaków na poszerzenie nieruchomości na rzecz
właścicielki działki przyległej nr: ll79/2 trybie art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy o
gospodarce nieruchomościami ma na celu poplawę Zagospodarowania
nieruchomości popruez zapewniente działce siedliskowej l l79l2 dostępu do drogi
publicmej gminnej. Ponadto działki które będą sprzedane w Ębie
bezprzetaxgowym nie mogą samodzielnie stanowić działek budowlanych. Działki
te będą zble na rzecz tej samej osoby a rozdzielanie sprzedaży tych
nieruchomości na kilka etapów powodou/ałoby poniesienie dodatkowych
kosztów finansowych przsz Gminę Czermin związanych Z przygotowaniem tych
nieruchomości do sprzedźy (podział geodezyjny nieruchomości). Ponadto stan
zagospodarowania tych nieruchomości świadczy o tym żejuż w chwili obecnej te
działki są zagospodarowane
gospodarczą i logicntą całośó.

przez właściciela działki 1179/2 i stanowią


