
UCHWAŁA Nr VIII/42/2015 

Rady Gminy w Czernikowie 

z dnia 06 lipca 2015 r. 

w sprawie: wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż działki położonej we 
wsi Steklin. 

 
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym /Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami / oraz art. 13 ust. 1 i art.37 ust.2 

pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 
2015 r. poz. 782). 

Uchwala się, co następuje : 

§ 1 .  

Wyraża się zgodę na bezprzetargową sprzedaż wydzielonej części z działki nr 62/2 o pow. 0,3058 

ha położonej we wsi Steklin, będącej własnością komunalną gminy, za kwotę określoną w operacie 

szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego. Wydzielona działka przeznaczona 

zostanie na powiększenie sąsiedniej nieruchomości, będącej własnością Pana Krzysztofa 
Karbowskiego. 

§ 2 .  

Sprzedaż należy przeprowadzić na zasadach określonych w ustawie o gospodarce 
nieruchomościami. 

§ 3 .  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernikowo. 

§ 4 .  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 



Uzasadnienie 

do uchwały nr VIII/42/2015 r. Rady Gminy Czernikowo 

z dnia z dnia 06 lipca 2015 roku 

Pan Krzysztof Karbowski zwrócił się z wnioskiem o zakup od Gminy Czernikowo 

części działki oznaczonej geodezyjnie nr 62/2 położonej w obrębie wsi Steklin będącej 

własnością komunalną Gminy, zapisanej w ewidencji gruntów jako droga. 
Część działki, o którą w/w się ubiega stanowiła nieutwardzoną drogę śródpolną i od 

wielu lat nie jest użytkowana. Nadmienia się, że nieużytkowana droga graniczy bezpośrednio 

z obu stron z nieruchomościami Pana Krzysztofa Karbowskiego (tj. znajduje się pomiędzy 

dz. Nr 50/10 i dz. nr 90/2) 
W związku z tym, że wyżej opisana droga jest Gminie zbędna, bezprzetargowa 

sprzedaż na powiększenie sąsiednich bezpośrednio graniczących z nią nieruchomości jest 

zasadne. 
Wobec powyższego wnoszę o wyrażenie zgody na bezprzetargową sprzedaż Panu 

Krzysztofowi Karbowskiemu wydzielonej części działki opisanej w projekcie uchwały.



 


