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UCHWALA Nr 1921XXI1IJ2021 
RADY GMINY NOWE MIASTO 

z dnia 29 marca 2021 roku 

w sprawie wyraieoia zgody na zoiesieoie wspotwlasDosci nieruchomosci polozonych we wsi 
W61ka S'lczawinska. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a uSlawy z dnla 08 rnarca 1990 r, a samofZ4dzie gminnym 
(leks! jednolity: Oz. U. z 2020 r. poz.713 ze zm. ), art. 37 us!. 2 pkt 9 ustawy z dilla 21 sierpnia 
1997r. 0 gospedarce nieruchomosciami (!eks! jednolity Oz. U. z 2020r. poz. 1990 ze zm.) uchwala 
siy, co nastypuje: 

§ 1.Wyraza siC( zgody na zniesierue wsp6lwlasnosci nieruchomosci potozonych w obcC(bie W61ka 
Szczawi6ska, oznacwnych numerami ewidencyjnymi dziakk: Dr 73/8 0 pow. 0,0282 ha o r8Z or 
73/90 pow. 0,0564 ha, kt6rych wsp6l'wla.scicielami S<J Gmina Nowe Miasto oraz osoba ftzyczna 

§ 2. Zniesienie wspOlwlasnosci nieruchomoSci opisanych w §1 nast.(j,pi na n.ecz: 

1. Osoby fizycznej, kt6ra stanie sicr wyt<Jcznym wtaScicielem zabudowanej nieruchomosci. 
oznaczonej nwnerem dzia1ki 73/8 0 pow. 0,0282 ha, 

2. Gminy Nowe Miasto, kt6ra stanie si~ wyt~czn'l wtascicielkq nieruchomosci. oznaczonej 
numerem dziatki 73/90 pow. 0,0564 ha. 

§ 3. Zniesienie wsp6twlasnosci na rzecz osoby fizycznej nast~puje bez doptat pieni~Znych. 

§ 4. Wykonarue uchwaty powierza s icy W6jlowi Gminy Nowe Miasto. 

§ 5. Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podj~cia. 
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Uzasadoieoie 
do uchwaly NR 1921XXJ1I12021 Rady Gminy Now. Miasto 

z doia 29 marca 2021 roku 

w sprawie wyrai:eoia zgody na zamiaD~ nieruchomosci polotonych 
we wsi W61ka Szczawinska 

Wsp6lwiaSciciel nieruchomosci zabudowanej budynkiem mieszkalnym w ktorym 
zamieszkuje, poloronym we wsi W61ka Szczawinska, na dziake oznaczonej fir ewidencyjnym 73/8 
o pow. 0,0282 ha, oraz dzialce nr 73/9 0 pow.0,0564 ha stanowiqcych jego wspolwiasnosc 
w udziale wynosZ4cym 113 oraz Gminy Nowe Miasto w udziale wynosZ4cyrn 2/3, dla kt6rej S(j,d 
Rejonowy IV Wydzial Ksi~g Wieczystych w Plonsku prowadzi Ksiyg1f Wieczyst~ nr 
PLIL00016838/9, zwr6cit sit( z prosb'l do W6jta Gminy Nowe Miasto 0 zniesienie wspotwlasnosci 
w/w nieruchomosci zabudowanej budynkiem rnieszkalnym. 

W wyniku zatwierdzonego projektu podziatu Decyzj<t W6jta Gminy Nowe Miasto Nr 
GKO.6831.4.2021 z dnia 27.01.2021 roku powslaly : zabudowana dzialka omaczona numerem 73/8 
o pow. 0,0282 ha i niezabudowana dzialka nr 73/9 0 pow. 0.0564 ha . 

Podzial nieruchomoSci mial na celu zniesienie wsp6lwlasnoscl wydzielonych nieruchomosci 
o numerze 73/8 na wyl~czn.. wlasnosc osoby fizycznej, i 0 numerz.e 73/9 na wylqcZIl~ wtasnosc 
Gminy Nowe Miasto. 

Zniesienie wspOtwlasnosci nieruchomoSci 0 numerach ewidencyjnych nasutpi w formie 
aktu notarialnego. bez dop!at. 


