UCHWAŁA Nr VII/77/07
RADY MIASTA DZIAŁDOWO
z dnia 12 czerwca 2007 roku
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu sześciu nieruchomości niezabudowanych
położonych przy ul. Chlebowskiego i ul. Orłowskiego w Działdowie przeznaczonych pod budownictwo
mieszkaniowe jednorodzinne z działalnością gospodarczą

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 28 i 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn.zm.) - Rada Miasta Działdowo uchwala co
następuje:
§ 1. Wyraża zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanych, zapisanych w księdze
wieczystej KW Nr 20914, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z działalnością
gospodarczą, położonych przy ul. Chlebowskiego i ul. Orłowskiego w Działdowie:
1/ oznaczonej nr 655/19 o obszarze 0.2178 ha, o wartości 74 500,00 zł (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące
pięćset złotych);
2/ oznaczonej nr 655/21 o obszarze 0.2167 ha, o wartości 74 200,00 zł (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące
dwieście złotych);
3/ oznaczonej nr 655/22 o obszarze 0.1948 ha, o wartości 66 700,00 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy
siedemset złotych);
4/ oznaczonej nr 655/23 o obszarze 0.2212 ha, o wartości 75 700,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy
siedemset złotych);
5/ oznaczonej nr 655/24 o obszarze 0.2016 ha, o wartości 69 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć
tysięcy złotych);
6/ oznaczonej nr 655/25 o obszarze 0.2112 ha, o wartości 72 300,00 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące
trzysta złotych).
§ 2. W przypadku zakończenia dwóch przetargów wynikiem negatywnym wyraża się zgodę na zbycie
nieruchomości w drodze rokowań na podstawie art.39 ust.2 cytowanej wyżej ustawy o gospodarce
nieruchomościami.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Przewodnicząca Rady
Teresa BARTKOWSKA

