
Uchwała nr
Rady Miejskiej w Giżycku

z dnia

w sprawie zbycia nieruchomości

Na podstawie 18 ust. 2 pkt 9 lit, a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz na podstawie art. 37 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) Rada Miejska w Giżycku
uchwała, co następuje:

I
Wyrazić zgodę na zbycie w drodze bezprzetargowej na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. części nieruchomości niezabudowanej o pow. ok. 772 m2 „ wydzielonej
zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały, z nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów
i budynków numerem ewidencyjnym działki 529 położone; w obrębie I Giżycko dla której Sąd
Rejonowy w Giżycku prowadzi księgę wieczystą nr OLi G/00010699/4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Giżycka.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

W związku z planowaną realizacją przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.
z o.o. modernizacji przepompowni głównej, zlokalizowanej przy ul. Jeziornej w Giżycku
w ramach Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń
Kanalizacyjnych na lata 2017-2021 Przedsiębiorstwo zwróciło się z wnioskiem o sprzedaż części
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Giżycko oznaczonej w ewidencji gruntów
i budynków numerem ewidencyjnym 529 o pow. ok. 772 m2 położonej w obrębie 1-Giżycko.

Obecnie ww. nieruchomość stanowi niezagospodarowaną działkę gruntu o następujących
użytkach gruntowych: pastwiska trwałe — V klasa oraz grunty orne — klasa IV a oraz V.

Na podstawie art. 37 ust. 3 pkt I ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r.
poz. 2204 ze zm.) możliwa jest realizacja przedmiotu wniosku Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. i sprzedaż części przedmiotowej nieruchomości w drodze bezprzetargowej
z przeznaczeniem 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.

Celem umożliwienia Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji realizacji planowanej
inwestycji wskazaną jest sprzedaż części ww. nieruchomości w trybie przytoczonego artykułu.
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