
UCHWAŁA NR XXXVII/219/22 
RADY MIEJSKIEJ W MIEJSKIEJ GÓRCE 

z dnia 4 marca 2022 r. 

w sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości 

Na podstawie art 18 ust.2 pkt 9 lit. a i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) w związku z art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. 
o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2021r. poz. 1899 z późn. zm.) Rada Miejska w Miejskiej Górce uchwala, 
co następuje: 

§ 1. Wyraża zgodę na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczone wg ewidencji gruntów 
jako działki nr: 

1) 975/4 obręb Miejska Górka o pow. 0,0023ha (Bp), 

2) 1781/1 obręb Miejska Górka o pow. 0,0026ha (dr), 

3) 313/1 obręb Dąbrowa o pow. 0,0024ha (Bz) 

- przeznaczone na realizację urządzeń infrastruktury technicznej - stacji transformatorowych. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miejskiej Górki. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Zdzisław Goliński 
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Uzasadnienie 

Przedmiotowe  nieruchomości oznaczone wg ewidencji gruntów jako działki nr: 

1) 975/4 obręb Miejska Górka o pow. 0,0023ha (Bp), 

2) 1781/1 obręb Miejska Górka o pow. 0,0026ha (dr), 

3) 313/1 obręb Dąbrowa o pow. 0,0024ha (Bz) 

- przeznaczone są - zgodnie z wnioskiem Enea Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Poznań na realizację 
urządzeń infrastruktury technicznej - budowa stacji transformatorowych. 

Przepis art. 37 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 
2021, poz. 1899 z późn. zm.) wskazuje, iż rada gminy w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność 
gminy może podjąć uchwałę o odstąpieniu od zbycia w drodze przetargu nieruchomości przeznaczonych pod 
budownictwo mieszkaniowe lub na realizację urządzeń infrastruktury technicznej albo innych celów 
publicznych, jeżeli cele te będą realizowane przez podmiot, dla którego są to cele statutowe i którego dochody 
przeznacza się w całości na działalność statutową. 
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