
Załącznik Nr//do Protokołu Nr XXVII/09

Sesji Rady Gminy Lichnowy

Z dnia 23.06.2009r.

Uchwała Nr XXVII/278/09 

Rady Gminy Lichnowy 

z dnia 23 czerwca 2009r.

w sprawie uzupełnienia wykazu mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w 
2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz w związku z art. 35 ust. 1 i 2 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2000 r. Dz. U. Nr 46, 
poz. 543 z późn. zm.) Rada Gminy Lichnowy uchwala, co następuje:

§1

W „Wykazie nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Lichnowy 
przeznaczonych do sprzedaży w 2009 r.” stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 
XXII/220/08 Rady Gminy Lichnowy z dnia 20 listopada 2008r. dodaje się nw.
nieruchomości:

— Lisewo Malborskie , działka nr 39/7 o powierzchni 0,2723 ha, nr KW 38899 -  
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

— Parszewo, działka nr 126 o powierzchni 0,10 ha, nr KW 18920 -  sprzedaż w drodze 
przetargu

— Parszewo, działka nr 69/1 o powierzchni 0,10 ha, nr KW 18920 -  sprzedaż w drodze 
przetargu

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lichnowy.

§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym, do wyłącznej 

właściwości Rady Gminy należy m.in. podejmowanie uchwały w sprawach majątkowych 

gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących określania zasad nabycia, 

zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres 
dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nic stanowią inaczej.

Wymienione nieruchomości nie przynoszą dochodów w związku z czym opłacalna 

jest ich sprzedaż, w celu pozyskania dodatkowych środków finansowych na realizacje 

projektów unijnych.

W związku z powyższym proponuje się przyjąć niniejszą uchwałę.


