UCHWAŁA NR XXIV/140/2020
RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU
z dnia 28 września 2020 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) Rada Miejska w Lwówku
uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na zbycie w drodze bezprzetargowej na rzecz Państwa xxxxxxxxxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxxxxxx zam. ul. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx nieruchomości gruntowej poł. w Lwówku, przy ul.
Modrakowej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 935/38 o powierzchni 0,0277 ha, dla której IV Wydział
Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Tomyślu prowadzi księgę wieczystą nr PO1N/00018897/5.
§ 2. Nieruchomość opisana w §1 zostanie zbyta zgodnie z zasadami określonymi ustawą z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Lwówek.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Lwówku
Piotr Przewoźny
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Uzasadnienie
do uchwały Nr XXIV/140/2020 Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 28 września 2020 r.
Na podstawie uchwały nr XV/83/2019 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie:
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o nr ewid. 936, 935/30,
935/29, 946, 945, 941/17, 942/15, 943/29, 944/35, obręb Lwówek, gmina Lwówek dla nieruchomości
oznaczonej jako działka nr 935/29 ustalono następujące przeznaczenie terenów: tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolem 1MN oraz teren komunikacji – drogi klasy
dojazdowej, oznaczonej symbolem 2KDD. W wyniku przeprowadzonych prac geodezyjnych
z dotychczasowej działki nr 935/29 wydzielono działkę o nr ewid. 935/38 o powierzchni 0,0277 ha
z przeznaczeniem pod działkę budowlaną oraz działkę o nr ewid. 935/39 o powierzchni 0,2056 ha
stanowiącą jak dotychczas drogę publiczną.
Zgodnie z ww. miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nowo powstała działka nr 935/38
stanowi jedną działkę budowlaną z wydzielonymi w odrębnym postępowaniu działkami ewid. o nr 935/37
i 936/5, stanowiącymi własność Państwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, więc nie mogą być one
zagospodarowane jako odrębne nieruchomości.
Sprzedaż działki następuje w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
stanowiącej własność osób, które zamierzają tę nieruchomość nabyć. Określona wyżej działka budowlana
posiadać będzie wtedy bezpośredni dostęp do drogi publicznej, oznaczonej jako działka nr 935/39, będącej
drogą gminną, ulicą Modrakową.
Zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami, zbycie nastąpi po opracowaniu przez
rzeczoznawcę majątkowego operatu szacunkowego z określenia wartości rynkowej nieruchomości.

Burmistrz Miasta i Gminy
Lwówek
Piotr Długosz

Id: C604BAE4-0028-491D-A07F-D603DCAEDEEF. Uchwalony

Strona 1

