
UCHWAŁA NR II/12/18
RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO

z dnia 29 listopada 2018 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i wyrażenia zgody na sprzedaż gminnych nieruchomości 
zlokalizowanych w Czerniejewie przy ul. Polnej

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 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.), w związku z § 6 ust. 1 i 2 oraz § 9 uchwały nr XXIII/129/08 Rady 
Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania 
nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 144, poz. 2608 
z dnia 29 sierpnia 2008 r.), Rada Miasta i Gminy Czerniejewo uchwala, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży i wyraża się zgodę na sprzedaż gminnych nieruchomości gruntowych, 
zlokalizowanych w Czerniejewie, jednostka ewidencyjna: Czerniejewo - miasto, obręb ewidencyjny Czerniejewo, 
arkusz mapy 7, dla których Sąd Rejonowy w Gnieźnie prowadzi księgę wieczystą nr PO1G/00030166/5, 
stanowiących działki ewidencyjne:

1) nr 988/14 o powierzchni 0,0528 ha,

2) nr 988/15 o powierzchni 0,0477 ha,

3) nr 988/16 o powierzchni 0,0485 ha,

4) nr 988/17 o powierzchni 0,0491 ha,

5) nr 988/18 o powierzchni 0,0497 ha,

6) nr 988/19 o powierzchni 0,0504 ha,

7) nr 988/20 o powierzchni 0,0510 ha,

8) nr 988/21 o powierzchni 0,0517 ha,

9) nr 988/22 o powierzchni 0,0797 ha.

§ 2. Ustala się, że sprzedaż nieruchomości opisanych w § 1 nastąpi w drodze przetargu lub rokowań.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Czerniejewo.

§ 4. Traci moc uchwała nr XLVIII/317/18 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 29 sierpnia 2018 r. 
w sprawie przeznaczenia do zbycia i wyrażenia zgody na sprzedaż gminnych nieruchomości zlokalizowanych 
w Czerniejewie przy ul. Polnej.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

do Uchwały Nr II/12/18

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 29 listopada 2018 r.

Nieruchomości stanowiące własność gminy mogą być przedmiotem obrotu, w tym przedmiotem sprzedaży.
Obrót nieruchomościami odbywa się na zasadach ustanowionych przez organ stanowiący gminy.

Zgodnie z lokalnymi zasadami nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania
lub wynajmowania, do kompetencji Rady należy decyzja w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia,
a także wyrażenie zgody na zbycie lub zamianę nieruchomości.

Działki objęte uchwałą stanowią własność gminy Czerniejewo. Zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - bliźniaczą
(na działkach od 988/14 do 988/21) i wolnostojącą (działka 988/22). Nie są one niezbędne gminie dla rozwoju,
prawidłowego funkcjonowania i wykonywania zadań własnych lub zleconych. Ich sprzedaż rokuje lepsze
wykorzystanie gospodarcze i osiągnięcie wyższych efektów ekonomicznych przez inne podmioty.

Ze względu na powyższe najbardziej racjonalnym rozwiązaniem jest ich zbycie, a uzyskane ze sprzedaży
środki przeznaczyć na finansowanie bieżących zadań gminy.

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię na wspólnym posiedzeniu połączonych Komisji Rady Miasta
i Gminy Czerniejewo w dniu 22 listopada 2018 r.

W tym stanie rzeczy podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.
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Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży
i wyrażenia zgody na sprzedaż gminnych nieruchomości zlokalizowanych w
Czerniejewie przy ul. Polnej

Za : 15, Przeciw: 0, Wstrzymuje sie: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
Za (15)
Piotr Antczak, Wiesław Dziatkowiak, Halina Frejda, Paweł Głowacki, Elżbieta Gronowska - Wegner, Małgorzata Janiszewska, Jan
Kulpiński, Leszek Lisiecki, Iwona Małecka, Izabela Raczak, Anna Sanok, Jacek Siwka, Agnieszka Stefaniak, Jarosław Trafny, Sławomir
Zakrzewski

Głosowanie zakończono w dniu: 29 listopada 2018, o godz. 17:03
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