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UCHWAŁA NR 6.064.2019
RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH

z dnia 4 czerwca 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzepice

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(tj. Dz. U. z 2019, poz. 506) oraz art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 1 i art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku , poz.  2204 ze 
zmianami) Rada Miejska uchwala:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej położonej 
w Krzepicach przy ul. Jasnej, oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr 2826/20 o pow. 0,0941 ha, 
2826/21 o pow. 0,0950 ha, 2826/22, o pow. 0,0953 ha, 2826/23 o pow. 0,0955 ha, 2826/24, o pow. 
0,0959 ha, 2827/11 o pow. 0,0999 ha, 2827/12 i 2828/12 o łącznej pow. 0,1003 ha, 2828/13 o pow. 
0,1005 ha stanowiących własność Gminy Krzepice, opisanej w księdze wieczystej Kw. Nr 
CZ2C/00032408/2, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Częstochowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg 
Wieczystych w Kłobucku .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

Przeznaczona do sprzedaży nieruchomość położona jest w Krzepicach przy ulicy Jasnej,
oznaczona ewidencyjnie jako działki nr 2826/20 o pow. 0,0941 ha, 2826/21 o pow. 0,0950 ha,
2826/22, o pow. 0,0953 ha, 2826/23 o pow. 0,0955 ha, 2826/24, o pow. 0,0959 ha, 2827/11 o pow.
0,0999 ha, 2827/12 i 2828/12 o łącznej pow. 0,1003 ha, 2828/13 o pow. 0,1005 ha. Dla
przedmiotowej nieruchomości Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kłobucku prowadzi
księgę wieczystą Nr CZ2C/00032408/2. Sprzedaż działki nastąpi w drodze przetargu.

Zbycie wyżej opisanej nieruchomości w drodze przetargu pozwoli uzyskać środki
finansowe do budżetu gminy.

Sporządziła: Olga Chęcińska-Kochel

Id: B3F05B9B-E79D-40D9-8F56-779D60D547DA. Projekt Strona 1




