
Uchwała nr XVII/110/2019 
Rady Miejskiej w Giżycku  

z dnia 30 października 2019 r.      
 
 
w sprawie zbycia nieruchomości oraz ustanowienia służebności. 
 
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. 13 ust. 1 oraz 37 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) Rada 
Miejska w Giżycku uchwala, co następuje: 
 
 

§ 1 
Wyrazić zgodę na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej 
o pow. 8474 m2, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr ewidencyjnym 695/47, 
położonej w obrębie 2 miasta Giżycko, dla której Sąd Rejonowy w Giżycku prowadzi księgę 
wieczystą nr OL1G/00050730/6 na rzecz partnera prywatnego lub spółki, o której mowa w art. 
14 ust. 1 lub 1a ustawy z dnia 19 grudnia 1998 r. o partnerstwie publiczno – prywatnym w celu 
wniesienia tej nieruchomości jako wkładu własnego Gminy Miejskiej Giżycko w ramach realizacji 
zadania pn. „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych na nieruchomości Gminy 
Miejskiej Giżycko położonej przy ul. Warszawskiej w Giżycku” w formule partnerstwa publiczno 
– prywatnego. 

§ 2 
Wyrazić zgodę na obciążenie nieruchomości o pow. 753 m2, oznaczonej w ewidencji gruntów  
i budynków nr ewidencyjnym 695/36, położonej w obrębie 2 miasta Giżycko, dla której Sąd 
Rejonowy w Giżycku prowadzi księgę wieczystą nr OL1G/00021156/6 oraz nieruchomości o 
pow. 1879 m2, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr ewidencyjnym 695/44, położonej 
w obrębie 2 miasta Giżycko, dla której Sąd Rejonowy w Giżycku prowadzi księgę wieczystą nr 
OL1G/00050728/9 na rzecz właściciela nieruchomości, o której mowa w §1 ograniczonym 
prawem rzeczowym w postaci ustanowienia służebności przejścia i przejazdu do tej 
nieruchomości oraz prawa korzystania z niej w celach komunikacyjnych.  
 

§ 3 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Giżycka. 
 

§ 4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Przewodniczący 
    Rady Miejskiej w Giżycku 

dr Robert Kempa 
 
 
 
 
 
 
 


