
UCHWAŁA NR XLIV.210.2014 
RADY  GMINY  CIEL ĄDZ 
z dnia  25 sierpnia 2014 roku 

 
w  sprawie   przeznaczenia  do sprzedaży  nieruchomości  stanowiących mienie  
komunalne  gminy Cielądz   
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „a” ustawy  z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym  (Dz. U. z 2013 poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379, poz. 1072)                  
w związku z art. 13 ust.1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  
nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518, poz. 659, poz. 805, poz. 906) Rada Gminy 
Cielądz uchwala, co następuje: 
 

§ 1.  Wyraża się zgodę  na sprzedaż  nieruchomości stanowiących  mienie  komunalne  gminy                                                

       Cielądz: 

1/położonych w obrębie  wsi  Wisówka jako działka   

a/działka  nr   413/3 o pow. 0,0700ha nr KW  LD1R/00039598/8 

2/położonych w obrębie wsi Brzozówka jako działka 

a/działka nr 350/1 o pow. 0,3000ha  nr KW  LD1R/00039598/8 

3/położonych w obrębie wsi  Sierzchowy jako działki  

a/ działka  nr 119 o pow. 0,0900ha nr KW  LD1R/00039598/8 

b/ działka nr 143 o pow. 0,0600ha nr KW  LD1R/00039598/8 

4/położonych w obrębie wsi  Grabice jako działki: 

a/ działka nr 313 o pow. 0,1800ha nr KW  LD1R/00039598/8 

b/ działka nr 314 o pow. 0,1700ha nr KW  LD1R/00039598/8 

c/ działka  nr 652/1 o pow. 0,0200ha   nr KW  LD1R/00039598/8 

d/ działka  nr 651/1    o  pow. 0,0200ha nr KW  LD1R/00039598/8 

e/ działka  nr 650/1    o  pow. 0,0200ha nr KW  LD1R/00039598/8  

f/ działka  nr 304 o pow. 0,6400ha nr KW  LD1R/00020324/1 

g/ działka  nr 379 o pow. 0,3000ha nr KW  LD1R/00020324/1 

h/ działka nr  420/1 o pow. 0,0200ha nr KW  LD1R/00020324/1 

i/  działka nr  420/3 o pow. 1,3400ha nr KW  LD1R/00020324/1 

j/ działka   nr 421 o pow. 0,3000ha  nr KW  LD1R/00020324/1 

k/ działka  nr 422 o pow. 0,3600ha  nr KW  LD1R/00020324/1 

l/ działka  nr 423 o pow. 0,3000ha nr KW  LD1R/00020324/1 



ł/ działka  nr 733/1 o pow. 0,1800ha  nr KW  LD1R/00020324/1 

5/położonych w obrębie wsi Komorów jako działki: 

a/ działka  nr  539/9 o pow. 0,2600ha nr KW  LD1R/00039598/8 

b/ działka nr   145/6 o pow.0,2198ha nr KW  LD1R/00027944/2 

6/położonych w obrębie  wsi  Niemgłowy  jako działki: 

a/ działka nr  38/1  o pow. 0,1011ha nr KW  LD1R/00027243/8 

b/ działka nr 46/1 o pow.0,3000ha nr KW  LD1R/00027243/8 

c/ działka nr 46/3 o pow. 0,2236ha nr KW  LD1R/00027243/8  

6/położonych w obrębie  wsi  Ossowice jako działka 

a/ działka nr 486/1 o pow.0,2500ha  nr KW  LD1R/00039598/8  

                                    
§ 2. Cena nieruchomości zostanie ustalona na podstawie operatu szacunkowego  

       sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego. 

 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cielądz. 

  
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
  
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


