UCHWAŁA NR XIV/81/2015
RADY MIEJSKIEJ KSIĄŻ WIELKOPOLSKI
z dnia 26 listopada 2015 r.
w sprawie sprzedaży działki gruntu.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 13 ust. 1, w zw. z art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) Rada Miejska w Książu
Wlkp. uchwala co następuje:
§ 1. 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki gruntu nr 94/3 o
powierzchni 0.0620 ha, położonej w Sroczewie, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1M/00024608/7
Sądu Rejonowego w Śremie, stanowiącej własność Gminy Książ Wlkp. na rzecz właściciela działki
przyległej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 95, zapisanej w księdze
wieczystej nr PO1M/00007844/8 Sądu Rejonowego w Śremie.
2. Położenie działek gruntu o których mowa w ust. 1 określa załącznik graficzny do uchwały.
§ 2. Wartość sprzedawanej działki gruntu,
majątkowy.

o której

mowa w § 1 ust. 1 określi rzeczoznawca

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik
do Uchwały nr XIV/…../2015
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 26 listopada 2015 r.

______ dz. ewid. nr 94/3 obręb Sroczewo o pow. 0.0620 ha
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UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XIV/81/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 26 listopada 2015 r.
Wymieniona w uchwale działka nr 94/3 położona w Sroczewie przylega jednocześnie do działki
nr 94/4 i nr 95, nie posiada dostępu do drogi publicznej.
Z w/w przyczyn działka nr 94/3 nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość. Jej
sprzedaż poprawi też zagospodarowanie działki nr 95. Działka nr 94/3 była przedmiotem
dzierżawy. Obecnie umowa dzierżawy wygasła a były dzierżawca złożył wniosek o nabycie jej
w trybie bezprzetargowym, na poprawienie warunków zagospodarowania swojej nieruchomości.
Właściciel działki nr 94/4 pismem z dnia 27 października 2015 r. zrezygnował z ubiegania się
o jej nabycie.
Zgodnie z art. 37 ust. 2, pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami sprzedaż nieruchomości
w drodze bezprzetargowej może nastąpić wówczas gdy przedmiotem zbycia jest nieruchomość lub
jej części, jeśli mogą poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej
własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza tę nieruchomość lub jej
części nabyć, jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości.
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