
UCHWAŁA Nr VI/53/19 

Rady Miejskiej w Pyzdrach 

z dnia 20 maja 2019 roku 

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości 

gruntowej stanowiącej własność Gminy Pyzdry położonej w obrębie m. Pyzdry  

o numerze geodezyjnym 2032/10, pow. 0,0933 ha z przeznaczeniem na poprawienie 

warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej  

 

 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 2019 r. poz. 506) oraz art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018 poz. 2204 ze zm.) 

 

Rada Miejska w Pyzdrach uchwala co następuje: 

§ 1 

Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej 

stanowiącej własność Gminy Pyzdry, opisanej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 

2032/10 o powierzchni 0,0933 ha, obręb m. Pyzdry, ujawnionej w księdze wieczystej 

KN1S/00023997/0 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego  

w Słupcy z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości 

przyległej. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyzdr. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



U z a s a d  n i e n i e  

do Uchwała Nr VI/53/19 

Rady Miejskiej w Pyzdrach 

z dnia 20 maja 2019 r.  

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości 

gruntowej stanowiącej własność Gminy Pyzdry położonej w obrębie m. Pyzdry  

o numerze geodezyjnym 2032/10, pow. 0,0933 ha z przeznaczeniem na poprawienie 

warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej  

 

 Przedmiotem niniejszej uchwały jest wyrażenie zgody na zbycie w drodze 

bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Pyzdry, opisanej  

w ewidencji gruntów i budynków jako działka 2032/10 o powierzchni 0,0933 ha, 

z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 

działki tj. 2031 o pow. 0,1116 ha, obręb m. Pyzdry zabudowanej budynkiem mieszkalnym  

i gospodarczym stanowiącym przedmiot własności osoby fizycznej. Ze względu na 

problematyczne położenie działki nie ma możliwości samodzielnego zagospodarowania 

przedmiotowej nieruchomości. 

 Dla przedmiotowej nieruchomości nie ma opracowanego planu zagospodarowania 

przestrzennego. W studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Pyzdry, 

działka ta stanowi trwałe użytki zielone. 

 Biorąc powyższe pod uwagę, Burmistrz Pyzdr przedkłada Radzie Miejskiej niniejszą 

uchwałę, celem wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej. 

 


