
    
  

[PROJEKT] Uchwały Nr              

   Rady Gminy Kaźmierz 

z dnia                  2015 r. 

 
w  sprawie zbycia w drodze przetargowej nieruchomości stanowiących własność gminy    

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r., poz. 379, poz. 1072)   

w związku z art. 37 ust.1 oraz art.67 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  

nieruchomościami (Dz. U. z 2014r., poz. 518, poz. 659, poz. 805, poz. 822, poz. 906) uchwala się, 

co następuje: 

             

 

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego następujących 

nieruchomości: 

 

1) położonych we wsi Kaźmierz o nr ewidencyjnych działek: 

 926/16 o powierzchni  16,2301 ha 

 13/2     o powierzchni    0,9540 ha 

 

2) położonych we wsi Gaj Wielki o nr ewidencyjnych działek: 

           139       o powierzchni      0,4500  ha 

 156/5   o powierzchni    0,8300  ha 

 

3) położonych we wsi Gorgoszewo obręb  Młodasko o nr ewidencyjnych działek: 

           174/1    o powierzchni   0,5200  ha 

 174/2    o powierzchni   0,6200  ha 

 

4) położonej we wsi Piersko o nr ewidencyjnym działki: 

 2/78      o powierzchni   6,2119 ha 

 

5) położonej we wsi Sokolniki Wielkie o nr ewidencyjnym działki: 

 46/2      o powierzchni   0,5113 ha 

 

6) położonej we wsi Komorowo o nr ewidencyjnym działki: 

 87/4      o powierzchni   3,3900 ha 

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaźmierz. 

 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie 

do [projektu] uchwały Nr 

Rady Gminy Kaźmierz 

z dnia ……………………… 

 

 

Nieruchomości będące przedmiotem sprzedaży w studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Kaźmierz posiadają funkcje terenów zabudowy 

mieszkaniowej i usługowej (działka nr 926/16, 139), zabudowy mieszkaniowej (działki  

nr 174/1,174/2 , 156/5 i 13/2), zabudowy usługowej (działka nr 46/2), zabudowy mieszkaniowej  

i zieleni dolinnej niskiej (działka nr  87/4), zieleni dolinnej niskiej ( działka nr 2/78).  

Sprzedaż w/w działek  pozwoli na realizację określonych w budżecie na rok 2015 planowanych 

dochodów Gminy.  

W świetle powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni zasadne. 

 

 

 

 
  

 

 


