
Proiekt

z dnia 2l paździęmika 20l6 r.
Zatwierdzony przęz

UCHWAŁA NR,
RADY MIEJSKIEJ W NYSIE

z dnia ,,.,...,...,,...,.., 20l6 r.

w sprawie sprzedaĘ w drodze bezprzetargowej prawa wlasności nieruchomości stanowiącej wlasność
Gminy Nysa.

Na podstawie art.18 ust.z pkt.9 lit. a ustawy z dnia 8 marca l990r.
o samorządzie gminnym (Dz, U. z 2016r, poz. 446 i 1579) oraz na podstawie ań. 25 ust. 1, ar|.35, art.37
ust.2 pkt 5, ań, 67 ust. l i 3 usta.ły Z dnia 2l sierpnia l997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz,
U. z2015r. poz. 1774 i 1777, z 2016r. poz. 65, |250, 127'! i 1579), Rada Miejska w Nysie uchwala,
co następuje:

§ 1. Wyrazić zgodę na sprzedaż, w drodze bezprzetargowej, prawa własności nieruchomości gruntowej
zabudowanej, położonej w Nysie - obręb ewidencyjny Średnia Wieś, oznaczonej jako działka nr 2It3 k.m.60
o powierzchni 0,1 169 ha, fta rzecz ją wieczystego uźytkownika.

§ 2. Uchwała stanowi podstawę do sporządzenia przez Bunnistrza Nysy wykazu nieruchomości gminnej
pveznaczonej do sprzedazy.

§ 3. Uchwała podlega ogłosżeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nysie
ul. Kolejowa 15.

§ 4, Wykorranie uchwaĘ powierza się Burmistfzowi Nysy,

§ 5, Uchrvała wchodzi w zycie z dniem podjęcia.
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uzasad nienie

Grunt zabudowany, oznaczony jako działka nr 2113 k.m.60 o powierzchni
0,1169 ha, położony w Nysie - obręb ewidencyjny Srednia Wieś, stanowiący
własnośc Gminy Nysa, oddany został w uzytkowanie wieczyste do dnia 26 sierpnia
2091r.
Wieczysty użytkownik jest jednocześnie właścicielem budynku posadowionego
na przedmiotowym gruncie.

Stosownie do obowiązujących przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r,
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U, z 2015r. poz, 1774, ze zm.), nieruchomość
gruntowa oddana w uzytkowanie wieczyste moze być sprzedana wyłącznie
użytkownikowi wieczystemu.
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