
UCHWAŁA NR  ………… 

RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE 

z dnia …………….. 

 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako 
działka Nr 350/20 i 351/6 położona w Lipnie Obręb Nr 15 przy ulicy 3 Maja, stanowiąca 
własność Gminy Miasta Lipna. 

 

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 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 37 ust. 3 ustawy z dnia                 
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r.,  poz. 518 z późn. 
zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, 
stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna, położonej w Lipnie obręb 15 przy ul. 3 Maja, 
oznaczonej numerami geodezyjnymi działek 352/20 o powierzchni 0,2382 ha dla której Sąd 
Rejonowy w Lipnie prowadzi księgę wieczystą nr WL1L/00021684/7 i 351/6 o powierzchni 
1,0810 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lipnie prowadzi księgę wieczystą nr 
WL1L/00002826/6. 

        § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lipna. 

 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady  

     Ewa Urbańska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uzasadnienie 

 

 Do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej 
oznaczonej jako działki Nr 350/20 i 351/6 położone w Lipnie Obręb Nr 15 przy ulicy 3 Maja, 
stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna. 

 Nieruchomości stanowiące działki o numerach ewidencyjnych 352/20 o pow. 0,2382 
ha dla której Sąd Rejonowy w Lipnie prowadzi księgę wieczystą nr WL1L/00021684/7                 
i działki 351/6 o pow. 1,0810 ha dla której Sąd Rejonowy w Lipnie prowadzi księgę 
wieczystą nr WL1L/00002826/6. W dniu 18 maja 2015 r. Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych Sp. z o.o. wyraziła chęć nabycia działek o numerach ewidencyjnych 350/20 i 
351/6  wskazując za podstawę art. 37 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie 
z art. 37 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami Rada Gminy w drodze uchwały może 
zwolnić z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości przeznaczone na realizację 
urządzeń infrastruktury technicznej albo innych celów publicznych, jeżeli cele te będą 
realizowane przez podmioty, dla których są to cele statutowe i których dochody przeznaczone 
są w całości na działalność statutową. Na przedmiotowej nieruchomości obecnie znajduje się 
Targowisko Miejskie. Z uwagi iż w statucie spółki jednym z ich podstawowych zadań jest 
prowadzenie targowisk miejskich Burmistrz miasta wnosi o podjęcie uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na sprzedaż bezprzetargową nieruchomości. 

 


