
UCHWALA Nr 164IXXV/2017 

RADY Gminy Nowe Miasto 
z dnia 30 marca 2017 roku. 

w sprawie wyrazenia zgody na sprzedaz niezabudowanej nieruchomosci stanowi~cej 
wlasnosc gminy Nowe Miasto polozonej we wsi Jurzynek. 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit ."a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samor~dzie 

gminnym( tekstjednolity (Dz. U. z 2016 roku poz.446 z poin. zm.) oraz art. 13 ust.l,art. 28, 

art.3 7 ust.l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 0 gospodarce nieruchomosciami ( tekst 

jednolity- Dz. U. z 2016 roku poz.2147 z poin. zm.) Rada Gminy Nowe Miasto uchwala, co 

nastypuje: 

§ 1 

Wyraza siy zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomosci stanowi~cej wlasnosc gminy 
Nowe Miasto, polozonej we wsi Jurzynek , oznaczonej numerem 41 0 powierzchni 

0,4342 ha w drodze przetargu. 

§2 

Traci moc uchwala nr 1261XX12016 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 28 pazdziernika 

2016 roku. 

§3 

Wykonanie uchwaly powierza siy W ojtowi Gminy Nowe Miasto. 

§4 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjycia. 
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Uzasadnienie 

do ucbwaly Rady Gminy Nowe Miasto Nr 164IXXV/2017 


z dnia 30 marca 2017 roku 


Nieruchomosc niezabudowana stanowi~ca nieuzytek 0 pow. 0,3877ha i pastwisko 
o powierzchni 0,0465ha polozona we wsi Jurzynek oznaczona nurnerem 41 0 pow. 0,4342ha 
stano wi wlasnosc gminy Nowe Miasto na mocy decyzji Wojewody Ciechanowskiego nr 

Gnn.8229-37/29176/91 z dnia 27.05.1991 roku . Dla nieruchomosci prowadzona jest ksiyga 

wieczysta numer 16988/5 w S~dzie Rejonowym w Plonsku IV Wydzial Ksi~g Wieczystych. 
Rada Gminy Nowe Miasto w dniu 28 paidziernika 2016 roku podjyla uchwaly nr 

1261XX12016 w sprawie wyraZenia zgody na sprzedaZ niezabudowanej nieruchomosci 
stanowi~cej wlasnosc Gminy Nowe Miasto polozonej we wsi Jurzynek oznaczonej nurnerem 

41. Po wznowieniu granic i pomiarze geodezyjnym w/w nieruchomosci powierzchnia 
calkowita dzialki zwiykszyla siy 0 42m2. W zwi~zku z powyzszym zachodzi potrzeba 

podj((cia nowej uchwaly ,ktorej tresc bydzie zgodna ze stanem faktycznym i prawnym. 
Maj~c na uwadze fakt ,ze nieruchomosc jest nieuzytkowana zasadnym jest jej zbycie 

w celu wlasciwego zagospodarowania. 
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