
UCHWAŁA NR XIII/87/19 

RADY GMINY GOZDOWO 

                 

z dnia 8 listopada 2019 roku 

 
w sprawie wyznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych zlokalizowanych na działce 

numer 171/1 w Lelicach. 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 litera „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 34 ust. 1 pkt 3, 

art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  

(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) oraz Zarządzenia Nr 81 Wójta Gminy 

Gozdowo z dnia 25 października 2019 r. w sprawie wyznaczenia do sprzedaży lokali 

mieszkalnych zlokalizowanych na działce numer 171/1 w Lelicach uchwala się, co następuje: 

 

 

§ 1 

Wyraża się zgodę na sprzedaż: 

- lokalu mieszkalnego nr 1 o łącznej powierzchni użytkowej 31,16m2 oraz pomieszczeń 

gospodarczych (skład opału i 2 stajenki) o łącznej powierzchni użytkowej 15,70m2,  

- lokalu mieszkalnego nr 2 o łącznej powierzchni użytkowej 34,79m2 oraz pomieszczenia 

gospodarczego (skład opału) o powierzchni użytkowej 10,15m2.  

Podane wyżej lokale mieszkalne stanowią własność Gminy Gozdowo i zostają sprzedane wraz      

z udziałem w gruncie. Zlokalizowane są na działce oznaczonej nr geodezyjnym 171/1                     

o powierzchni 0,11ha położonej w obrębie Lelice, dla której w Sądzie Rejonowym w Sierpcu 

prowadzona jest księga wieczysta PL1E/00005259/9.  

 

§ 2 

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gozdowo. 

 
§ 3 

Uchwała podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Gozdowie. 

 
§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 
Przewodniczący Rady Gminy 

 

                    /-/ Dariusz Śmigielski 

 
        

 

 
 



Uzasadnienie  

do Uchwały Nr XIII/87/19 Rady Gminy Gozdowo  

z dnia 8 listopada 2019 r. 

 

 Pismami z dnia 15 marca 2019 roku Państwo Agnieszka i Paweł Kucińscy oraz Państwo 

Katarzyna i Mariusz Karpińscy zwrócili się z prośbą o wyrażenie zgody na sprzedaż lokali 

mieszkalnych położonych na działce nr 171/1 w Lelicach, w których ich rodzice zamieszkiwali 

od 1973r. 

 Lokale stanowią własność Gminy Gozdowo i Państwo są ich najemcami.  

 Wójt Gminy Gozdowo w dniu 25 października 2019r. podpisał Zarządzenie Nr 81  

w sprawie wyznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych zlokalizowanych na działce nr 171/1 

w Lelicach. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

                    /-/ Dariusz Śmigielski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 


