
UCHWAŁA NR  

RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODŹCU

z dnia 

w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości.

         Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j.Dz.U.z 2001 roku nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz  art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 roku o gospodarce nieruchomościam  (t.j.Dz.U.z 2004 roku nr 261, poz. 2603)
Rada Miejska w Nowogrodźcu

uchwala co następuje:

 § 1.

Wyraża  zgodę na sprzedaż w przetargu działki zabudowanej nr 154/2 o pow. 0,0175 ha, 
 położonej w Nowogrodźcu obręb 4.

 § 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Nowogrodźca.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Na działce Gminnej nr 154/2 o pow. 0,0175 ha poł. w Nowogrodźcu obr.4  ul. Mickiewicza   przy
stacji SUW , usytuowany jest  stacja transformatorowa  PT 54011 ( kontener) zakupiona ze środków
własnych Gminy.
Zbycie przedmiotowej nieruchomości  na rzecz EnergiaPro Koncern Energetyczny( następcy
prawnego Zakładów Energetycznych) może nastąpić :
--  w formie przetargu ograniczonego (ograniczenie do firm mających uprawnienia do przesyłania
     energii elektrycznej), gdzie sprzedaży podlegałaby cała nieruchomość zabudowana, 

       --  w formie darowizny ( nieodpłatnie)  na rzecz  EnergiaPro Koncern Energetyczny całej
     nieruchomości zabudowanej



UCHWAŁA NR  XXX/254/05

RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODŹCU

z dnia 30 marca 2005r.

w sprawie darowizny zabudowanej nieruchomości.

         Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j.Dz.U.z 2001 roku nr 142, poz.1591 z późn.zm.)  oraz  art.  37 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 21
sierpnia  1997  roku  o  gospodarce  nieruchomościam  (t.j.Dz.U.z 2004  roku  nr  261,  poz.  2603)
Rada Miejska w Nowogrodźcu

uchwala co następuje:

 § 1.

Wyraża  zgodę na przekazanie w formie darowizny działki zabudowanej nr 154/2 o pow. 0,0175 ha,
położonej w Nowogrodźcu obręb 4 na rzecz EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A. Oddział 
w Jeleniej Górze.

 § 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Nowogrodźca.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


