
1kALII.j`A.\+G1\\''7iTiT\|Y
``J', Lipniku,

woj.świętoŁrzyski6

UCHWAŁA Nr XXVII/227/2017

RADY GMINY W LIPNIKU

z dnia 24 maja 2017 roku

w    sprawie    sprzedaży    nieruchomości    niezabudowanej    położonej    w    miejscowości

Męczennice

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

gmimym  (t.j.  Dz.U.  z  2016  r.,  poz.  446  ze  zm.)  oraz  art.  13,  art.  37  ust.  1,  art.  67  ust.  1

ustawy z dnia 21  sierpnia  1997 r.  o  gospodarce nieruchomościami  (t.j.  Dz.U.  z 2016 r., poz.

2147 ze zm.) Rada Gminy w Lipniku uchwala, co następuje:

§1

Wyraża zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej ,  stanowiącej

własność  Gminy  Lipnik,  objętej  księgą wieczystą Nr KW  30069,  oznaczonej  nr ewid.:  81,

82/3,   82/6,   126/1   i   126/2   o   łącznej   powierzchni   6,19   ha,   położonej   w   miejscowości

Męczemice.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipnik.

§3

1.   Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu

Gminy Lipnik.

2.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§4

Traci moc uchwała Nr XXVI/220/2017   Rady Gminy w Lipniku z dnia 24 marca 2017 r. w

sprawie     sprzedaży     nieruchomości     niezabudowanych     położonych     w     miejscowości

Męczemice.
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UZASADNIENIE do uchwały nr XXVII/227/2017

z dnia 24 maja 2017 roku

w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Męczennice.

Nieruchomość  niezabudowana,  położona w miej scowości  Męczemice  oznaczona nr

ewid.: 81, 82/3, 82/6,126/1  i 126/2 o łącznej powierzchni 6,19 ha, objęta księgą wieczystą Nr

KW 30069, stanowi własność Gminy Lipnik.

Zgodnie  z  art.   18  ust.  2  pkt  91it.  a  ustawy  z  dnia  s  marca  1990  r.  o  samorządzie

gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) do wyłącznej  właściwości rady gminy należy

m.  in.:  podejmowanie  uchwał  w  sprawach  majątkowych  gminy,  przekraczających  zakres

zwykłego zarządu, dotyczących: zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz

ich wydzierżawiania lub ich wynajmowania.

W    myśl    art.    37    ust.    1    ustawy    z    dnia   21    siepnia    1997    r.    o    gospodarce

nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) nieruchomości są sprzedawane lub

oddawane w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu.

Wobec  powyższego  Wójt  Gminy w  Lipniku postanowił  skierować  do  Rady  Gminy

projekt   uchwały    w    sprawie    sprzedaży   nieruchomości    niezabudowanej    położonej    w

miejscowości Męczennice.
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