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z dnia  18 marca 2021 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 

 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie sprzedaży nieruchomości 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020 r., poz. 713, poz. 1378) oraz art. 13 ust. 1, art. 28 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. 2020, poz. 1990, Dz.U. 2021 r., poz.11, poz. 234)  uchwala się, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości zabudowanej 
stanowiącej własność Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie, oznaczonej nr działek ewidencyjnych 441/3 
i 443/3 o łącznej powierzchni 0,0272 ha, obręb Jabłonowo, zapisanych w księgach wieczystych Kw. nr 
TO1B/00030056/9 oraz Kw. nr TO1B/00038439/4 prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Brodnicy -  V 
Wydział Ksiąg Wieczystych, przedstawionej w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Zbigniew Mikulicz 
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego 

z dnia....................2021 r. 
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UZASADNIENIE

W roku 2019 wpłynął do Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie wniosek

dzierżawcy ogródka przydomowego usytuowanego na terenie posesji ul. Kościelna12 o sprzedaż na

jego rzecz dzierżawionej przez niego nieruchomości. W trakcie weryfikacji wniosek uznano za

zasadny i dokonano podziału geodezyjnego działek ewidencyjnych nr 441/2 i 443/2 obrębu

Jabłonowo w sposób umożliwiający odrębne zagospodarowanie istniejącego ogródka, nierucho-

mości zabudowanej budynkiem byłego młyna "GSSCH" oraz podwórka stanowiącego zaplecze

budynku mieszkalnego położonego w Jabłonowie Pomorskim przy ul.Kościelnej 12.

Mając na uwadze lokalizację nieruchomości zdecydowano o trwałym jej zagospodarowaniu

poprzez sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego.
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