
Projekt

z dnla 9 maja 20l 8 r.
Zatrł ierdzorly prze z ..,........,

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NYSIE

z dnia .........,.......... 2018 r,

w sprawie sprzedaĄ w drodze przetargu prawa ryłasności nieruchomości gminnej

Na podstar,vie art. l8Lrst.2pkt,9lit. atlstaw},zdnia 8lxarca l990r. osalxolządzie grninnym (Dz.U.
z,20l1r, poz. l875. 2232. z 20l8r. poz. l30) oraz na podstawie art.25.35, 37 ust. 1, art.39, ar1.40 Lrst.1
pkt2iart.67ust. 1i2 r-rstawy zdnia21 sierpnia l997r. ogospodarce nieruchomościami (Dz.U, z2018r.
poz. 121) Rada Miejska lv Nysie ucllwala, co następuje:

§ 1. Wl,razić zgodę na sprzedaż w drodze przetargu Llstnego ograniczonego do właścicieli
lLrb r.vspółlł,łaścicieli działek nr l66, nr l05/4 k.m. i, prawa lvłasności niezabudowane.j nieruchonlości
grninne.j. obe_inlującej działl<ę nr6l0 k.m. ]. o powierzchni0,0300lra, połozonej w obrębie Lipowa.

§ 2. W"vrazić zgodę na zbycie nieruclromości opisane_i w § 1 w drodze rokowań. jezeli drugi przetarg
zal<ończvl się wynikieIn neqatvwnvln . przy zachowanilt terminór,v opisanych w ar1. 39 ust,2 Llstawy
o gospodarce nieruchomościami,

§ 3. Uchrvała stanowi podstarvę do sporządzeniaprzez BurmistrzaNysy wykazu niertlchomości gminnej
przeznaczone.j do sprzedaźy.

§ 4. Uchr,vała podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej oraz na tablicy, ogłoszeń w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Nysie przy trl. Kolejowej 15.

§ 5. W1,,konanie uchlvałv powierza się Br,rrmistrzowi Nysy.

§ 6. Uchrvała tvchodzi w zycie z dniem podjęcia,
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