UCHWAŁA Nr XIV/123/08
Rady Gminy Pszczółki
z dnia 18 marca 2008roku
w sprawie sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej
działki nr 320/11 położonej w miejscowości Pszczółki.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
(tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami: z 2002r.: Dz. U. Nr 23,
poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806; z 2003r.: Nr
80, poz.717 i Nr 162, poz.1568; z 2004r.: Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203; z 2005r.: Nr
172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r.: Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337; z 2007r.: Nr
48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218) oraz art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004r Dz.U. Nr 261 poz. 2603 ze
zm.)
RADA GMINY PSZCZÓŁKI
uchwala, co następuje
§1
Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowaną
nieruchomość, będącą własnością Gminy Pszczółki, położoną w miejscowości Pszczółki,
oznaczoną jako działka nr 320/11 o powierzchni 0,0900 ha, zapisaną w KW 111103 w Sądzie
Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku.
§2
Wyraża zgodę na obciążenie służebnością przejazdu i przechodu działkę nr 320/11 położoną
w Pszczółkach, wpisaną w KW 111103 w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku,
będącą własnością Gminy Pszczółki, na rzecz każdorazowego właściciela działki 327/2.
§3
Traci moc Uchwała Nr XI/149/04 Rady Gminy Pszczółki z dnia 27 kwietnia 2004r.
w sprawie sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej działki nr
53 położonej w miejscowości Kolnik, działki nr 320/11 położonej w miejscowości Pszczółki
oraz działki nr 16 położonej w Rębielcz w zakresie dotyczącym działki 320/11.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pszczółki.

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach gminnych.

