
Zał. Nr $... do protokołu
Nr XXII/12 Sesji Rady Gminy
Lichnowy z dnia 26.04.2012r.

Uchwała Nr XXII/171/2012 
Rady Gminy Lichnowy 
z dnia 26 kwietnia 2012 r.

w sprawie uzupełnienia wykazu mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w 2012 roku.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity 
tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz w związku z art. 35 ust.l i 2 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z 
późn. zm.), Rada Gminy Lichnowy uchwala, co następuje:

§1

W „Wykazie nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Lichnowy przeznaczonych do 
sprzedaży w 2012 roku” stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVIII/131/11 Rady Gminy 
Lichnowy z dnia 29 grudnia 2011 roku dodaje się następujące nieruchomości:
- Tropiszewo, działka nr 54 o powierzchni 0,1000 ha, nr KW 18919 - sprzedaż w drodze przetargu 
nieograniczonego
- Tropiszewo, działka nr 56/5 o powierzchni 0,2700 ha, nr KW 18919 - sprzedaż w drodze przetargu 
nieograniczonego
- Starynia, działka nr 60/2 o powierzchni 0,2095 ha -  sprzedaż w drodze bezprzetargowej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lichnowy.

§ 4 .

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady 

Zbigniew  Rybicki



U zasadn ien ie

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

Rady Gminy należy m.in. podejmowanie uchwał 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 nie stanowią inaczej.

Przedmiotowe nieruchomości zostają ujęte w wykazie w związku z faktem, iż są 

niezagospodarowane, a zainteresowane osoby nabywając je na własność uporządkują i zagospodarują 

teren.
W związku z powyższym proponuje się przyjąć niniejszą uchwałę.
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(Jan Michalski

)


