
UCHWAŁA   NR ..................... 
RADY  MIEJSKIEJ  W  LIPNIE 

z dnia ........................................ 
 
 
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie gruntu na własność Gminy Miasta Lipna 
 
 

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” i art. 44 pkt 5 ustawy z dnia 08 marca 1990 
roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) w związku z art. 24 ust. 1 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. 
poz. 1774 ze zm., poz. 1777, Dz. U. z 2016 r. poz. 65)  uchwala się co następuje: 
 
 § 1. Wyrazić zgodę na nabycie na rzecz Gminy Miasta Lipna gruntu oznaczonego 
numerem geodezyjnym działki 866/4 o powierzchni 0,0102 ha położonej w Lipnie Obręb Nr 
3 przy ul. Polnej, zapisanej w księdze wieczystej Nr WL1L/00001543/1 stanowiącej własność 
Państwa Krystyny Anny Strupczewskiej, Małgorzaty Strupczewskiej, Mariusza 
Strupczewskiego i Jadwigi Wilczyńskiej. 
 
 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lipna. 
 
 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 §4. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie                     
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lipnie. 

 
 
 
 
 
    

                                                                       PRZEWODNICZĄCA 
                                                                                                           RADY  
                                                                                                    
                                                                                                     Ewa Urbańska 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



U z a s a d n i e n i e 
 
 
 Grunt oznaczony numerem geodezyjnym działki 866/4  o powierzchni 0,0102 ha 
położony w Lipnie Obręb Nr 3 przy ul. Polnej stanowi własność Państwa Krystyny Anny 
Strupczewskiej, Małgorzaty Strupczewskiej, Mariusza Strupczewskiego i Jadwigi 
Wilczyńskiej,  jest ujawniona w księdze wieczystej Nr WL1L/00001543/1 prowadzonej przez 
Sąd Rejonowy w Lipnie. 
 Wyżej opisany grunt jest przeznaczony pod poszerzenie drogi gminnej oznaczonej 
numerem geodezyjnym działki 824 stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna, nabycie w 
drodze umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego na podstawie ceny ustalonej przez 
rzeczoznawcę majątkowego. 

Nabycie w/w działki jest konieczne dla realizacji celu publicznego jakim jest 
zapewnienie mieszkańcom Gminy Miasta Lipna nieograniczonego dostępu pieszego                       
i kołowego. 

Mając powyższe na uwadze Burmistrz Miasta Lipna prosi o podjęcie proponowanej 
uchwały. 
 
 
 


