Uchwała Nr IV/25/2019
Rady Gminy Gniewino
z dnia 31.01.2019
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
Gminy Gniewino, położonych w obrębie geodezyjnym Gniewino.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zmianami1)
w związku z art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2018 r. poz. 2204 z późn. zmianami2)

Rada Gminy Gniewino
uchwala, co następuje:
§1
Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Gniewino,
położonych w obrębie ewidencyjnym Gniewino – wymienionych w załączniku nr 1 do
niniejszej Uchwały.
§2
Sprzedaż nieruchomości nastąpi w trybie przetargu.
§3
Wykonanie niniejszej Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
(-) Judyta Smulewicz
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Dz.U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500
Dz.U. z 2018 r. poz. 2348
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Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Gniewino
nr IV/25/2019 z dnia 31.01.2019
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:
obręb geodezyjny

księga wieczysta

nr działki

powierzchnia (ha)

Gniewino
Gniewino
Gniewino
Gniewino
Gniewino

GD1W/00096926/3
GD1W/00096926/3
GD1W/00096926/3
GD1W/00096926/3
GD1W/00092578/0

369/28
369/29
369/30
369/31
369/35

0,1204
0,1411
0,2149
0,1682
0,1412

Przewodnicząca Rady Gminy
(-) Judyta Smulewicz
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Uzasadnienie:
Sprzedaż przedmiotowych nieruchomości została zaplanowana w budżecie
Gminy Gniewino na rok 2019. Z wnioskiem o umożliwienie sprzedaży działek
wystąpili mieszkańcy gminy Gniewino.
Zgodnie z art. 37 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (jedn. tekst Dz.U. z 2018 r. poz. nr 2204 ze zmianami) –
nieruchomości są sprzedawane w drodze przetargu. Na zbycie nieruchomości
wymagana jest zgoda Rady Gminy.
Zbycie nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami prawnymi, w
oparciu o wycenę sporządzoną przez biegłego rzeczoznawcę.
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