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UCHWAŁA NR XIX/280/2020
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE
z dnia 29 czerwca 2020 r.
w sprawie sprzedaży części gminnej nieruchomości położonej w 2 obrębie Świebodzina przy ul.
Młyńskiej
Na podstawie 18 ust. 2 pkt 9 lit. ''a'' ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r.
poz. 713), art. 28 ust.1, art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2020r. poz. 65 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż części gminnej nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie
działką nr 143/61 o pow. około 0,0120 ha położonej w jednostce ewidencyjnej: Świebodzin – miasto, obręb
ewidencyjny: 2 przy ul. Młyńskiej, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego
w Świebodzinie prowadzi księgę wieczystą nr ZG1S/00010509/0 z przeznaczeniem na poprawienie warunków
zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej ewidencyjnie działkami nr 143/38 i 143/60 o łącznej
pow. 0,0209 ha, będącej własnością osób fizycznych, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu
Rejonowego w Świebodzinie prowadzi księgę wieczystą nr ZG1S/00043383/0.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świebodzina.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
Z wnioskiem o nabycie części gminnej nieruchomości w trybie bezprzetargowym wystąpili właściciele
nieruchomości przyległej, oznaczonej ewidencyjnie działkami o nr 143/38 i 143/60 o łącznej pow. 0,0209
ha położonej w 2 obrębie Świebodzina przy ul. Młyńskiej. Wnioskodawcy będący właścicielami w/w
nieruchomości chcą nabyć część gminnej nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działką nr 143/61 o pow.
około 0,0120 ha, w celu poprawy warunków zagospodarowania swojej nieruchomości.
Wnioskodawcy w dniu 27 kwietnia 2020r. uzyskali decyzję nr 19/WZ-I/2020 o warunkach zabudowy dla
inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania garażu położonego na działce o nr ewid. 143/38 w
obrębie 2 Świebodzina przy ul Młyńskiej na budynek mieszkalny.
Celem realizacji postanowień ww. decyzji o warunkach zabudowy wnioskodawcy chcą nabyć część
gminnej nieruchomości.
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