P&kkl
z dnia I5 płźĄziemika 2020

r.

zatwięrdz§ny przez

UcHwAŁA NR.
RADY MIEJSKIEJ W NYSIE
z dnia ..........,.,,..,,., 2020

r.

w sprawie sprzedał nieruchomości gminnej w drodze przetargu oraz wyrażenia zgody na
ustanowienie slużebnościprzejazdu i przechodu na nieruchomości stanowiącej wlasnośĆGminy Nysa

podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca l990r. o samorządzie gminnym
(Dz. |J. z 202Or. poz.1l3 i 1378) oraz art, Ij ust, l, art. 25,35,37 ust. l, art. 39 i ari.67 ust. 1 i ust. 2 ustawy
z dnia 21sierpnia l997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.IJ. z 2020r. poz.65, 284, 4'7l i782),
w związku z art. ?85 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020r. poz. 1740) Rada
Miejska Ń Nysie uchwala. co następuje:

Na

§ 1. Wyrazić zgodę na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, prawa własnoŚci
niezabudowanej nieruchomości gminnej, obejmującej działkę nr l0l/2 k.m l, o powierzchni 0,0666 ha,
położonej w Skorochowie.

l,

Wyrazić zgodę na ustanowienie na czas nieoznaczony, za wynagrodzeniem, służebnoŚci
gruntowej, polegającej na prawie ptzelazdu iprzechodu poprzez nieruchomość gruntową, położoną
w Skorochowie, obejmującą działkę nr l 00 k.m l, o powierzchni 0,0803 ha, zapisanej w księdze wieczystej
nr oPlN/000l948610, na rzęcz kżdoczesnego właścicieladziałki nr l0l/2 do drogi gminnej - działki nr
§2.

88 k.m.l położonejw Skorochowie.

2. Zakres korzystania zczęścinieruchonrości obcią;zonej, zostanie szczegółowo określony wumowie,
zawartei w formie aktu notarialnego.
§ 3. Uchwała stanowi podstawę do sporządzenia przez Burmistrza Nysy wykazu nieruchomoŚci gminnej
przeznaczone1 do sprzeda,ży,

Uchwała podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa l5,
§ 4.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nysy.
§ ó. Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia.
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