
UCHWAŁA NR XVII/115/2019 

RADY MIASTA BRZEZINY 

z dnia 29 sierpnia 2019 roku 

 
w sprawie sprzedaży niezabudowanych nieruchomości oznaczonych jako działki 

nr 2958/23 i 1857/9, położonych  w Brzezinach przy ul. Wodociągowej 

 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                         

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. , poz. 506 i poz. 1309),  art. 13 ust. 1, art. 28 ust. 1               

i art. 37 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami                       

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z 2017 r. poz. 1509, z 2018 r. poz. 2348 oraz z 2019 r. poz. 270, 

poz. 492, poz. 801 i poz. 1309) oraz § 13 pkt 3 Uchwały Nr XVII/19/2012 Rady Miasta 

Brzeziny z dnia 2 marca 2012 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania gminnym 

zasobem nieruchomości ze zmianą wynikającą z Uchwały Nr VIII/52/2015 Rady Miasta 

Brzeziny z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/19/2012 Rady Miasta 

Brzeziny z dnia 2 marca 2012 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania gminnym 

zasobem nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2012 r. poz. 1308 oraz z 2015 r. poz. 1975) 

Rada Miasta Brzeziny uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, 

położonych w obrębie 8 miasta Brzeziny przy ul. Wodociągowej, oznaczonych jako 

działki nr: 

1) 1857/9 o pow. 0,7662 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzezinach prowadzona 

jest księga wieczysta LD1B/00016783/0 (Podstawa nabycia – Dec. G.IV.72280-303/93 

z 3 czerwca 1993 r.) 

2) 2958/23 o pow. 0,2337 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzezinach 

prowadzona jest księga wieczysta LD1B/00014525/0 (Podstawa nabycia – Dec. 

G.IV.72280-255/93 z 1 czerwca 1993 r.). 

 

§  2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy 

informacyjnej Urzędu Miasta Brzeziny. 

 

 

        Przewodniczący Rady 

                   

                         Grzegorz Maślanko 

 

 
 

 

 

 

 


