UCHWAŁA NR XXV/275/17
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY
z dnia 30 stycznia 2017 r.
w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu
Na podstawie art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn.
Dz. U. z 2016 r. poz. 2147) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(teks jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 446), Rada Miejska w Trzebnicy uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym, przez Gminę Trzebnica na rzecz Gminnego
Zakładu Gospodarki Komunalnej TRZEBNICA – ERGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Trzebnicy, prawa własności nieruchomości gruntowych oznaczonych geodezyjnie jako działki nr: 41 AM 15 o pow. 0,1284 ha, 42/2 AM-15 o pow. 0,0427 ha, 51 AM-11 o pow. 0,1417 ha. z przeznaczeniem na
infrastrukturę techniczną - wodociągi. Dla przedmiotowych nieruchomości Sąd Rejonowy w Trzebnicy IV
Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste odpowiednio nr: WR1W/00023427/6,
WR1W/00015917/9 i WR1W/00018075/5.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzebnica.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE
Zgodnie art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.
Dz. U. z 2016 r., poz. 2147, ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), zbycie nieruchomości w trybie
bezprzetargowym jest możliwe gdy zbywana nieruchomość przeznaczona jest na realizację celu
publicznego i jeżeli cel ten ma być realizowany przez podmiot, dla którego jest to cel statutowy i
którego dochody przeznaczone są w całości na działalność statutową. Biorąc pod uwagę, że Gminny
Zakład Gospodarki Komunalnej TRZEBNICA - ERGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Trzebnicy jest spółką, ze 100% kapitałem Gminy Trzebnica, której celem statutowym jest
prowadzenie m.in. działalności w zakresie gromadzenia, przesyłania, oczyszczania i odprowadzania
ścieków, stanowiący cel publiczny określony przez art 6 pkt 3) ustawy o gospodarce nieruchomościami, a
której dochody przeznacza się w całości na wskazaną działalność - sprzedaż w trybie
bezprzetargowym jest uzasadniona.
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