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Załącznik nr  16  do Protokołu  

nr XXX/2017 z Sesji Rady Gminy  

Lichnowy z dnia 30 maja 2017 r.  

 

Uchwała Nr XXX/200/2017 

Rady Gminy Lichnowy  

 z dnia 30 maja 2017 r.   

 

 

w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Gminy Lichnowy na nabycie udziałów w prawie 

własności nieruchomości stanowiącej działkę nr 15/5 położonej w obrębie ewidencyjnym 

Lisewo Malborskie w Gminie Lichnowy    

 

 

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

gminnym (j. t. Dz. U. z 2016 poz. 446 ze zm.) Rada Gminy Lichnowy uchwala co następuje: 

§ 1. 

Wyraża się zgodę na nabycie od osoby fizycznej udziału wynoszącego 10000/30000 w prawie 

własności nieruchomości, stanowiącej działkę nr 15/5 o powierzchni 700m2, położonej w 

obrębie ewidencyjnym Lisewo Malborskie w Gminie Lichnowy o nr KW GD1M/00033601/2. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lichnowy. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

       

Przewodniczący Rady Gminy Lichnowy 

            /-/ Zbigniew Rybicki 
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Uzasadnienie 

 Pani Walburga Waza współwłaściciel w udziale do 10000/30000 nieruchomości nr 15/5 

o powierzchni 700 m2 położonej w obrębie ewidencyjnym Lisewo Malborskie na ul. 

Braterskiej 10A, złożyła Gminie Lichnowy propozycję sprzedaży posiadanego udziału w ww. 

nieruchomości. Na działce nr 15/5 o nr KW GD1M/00033601/2 znajduje się budynek 

mieszkalny, w którym Gmina Lichnowy posiada udział do 19286/30000 nieruchomości. 

Budynek ten składa się z czterech lokali mieszkalnych, trzy z nich należą do Gminy Lichnowy 

i wynajmowane są osobom fizycznym. W ww. lokalach Pani Walburga Baza posiada udziały.    

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – 

podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy w tym nabywanie nieruchomości może 

nastąpić wyłącznie za zgodą Rady Gminy, wobec tego w celu nabycia prawa własności udziału 

wynoszącego 10000/30000 w nieruchomości oznaczonej numerem 15/5 położonej w obrębie 

Lisewo Malborskie należy podjąć stosowną uchwałę.  

 

 

 

Wójt Gminy Lichnowy 

       /-/ Jan Michalski 
 


