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UCHWAŁA NR LXIII/        /2023 

RADY GMINY GNIEZNO 

z dnia 30 marca 2023 r. 

w sprawie wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na zbycie nieruchomości we wsi Jankowo Dolne 
w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 9, lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023, 
poz. 40) oraz art. 40 ust.1, pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 
z 2023 r., poz. 344) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę dla Wójta Gminy Gniezno na zbycie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 
nieruchomości stanowiących mienie Gminy Gniezno, położonych we wsi Jankowo Dolne, oznaczonych 
geodezyjnie jako działki nr 543/86 o pow. 0,0932 ha, 543/87 o pow. 0,0978 ha, 543/88 o pow. 0,0978 ha, 543/89 
o pow. 0,0975 ha, 543/90 o pow. 0,0974 ha, 543/91 o pow. 0,0970 ha, 543/92 o pow. 0,0970 ha, 543/93o pow. 
0,0970 ha, 543/94 o pow. 0,0929 ha, 543/95 o pow. 0,0929 ha, 543/96 o pow. 0,0928 ha, 543/97 o pow. 0,0928 ha, 
543/98 o pow. 0,0924 ha, 543/99 o pow. 0,0927 ha, 543/100 o pow. 0,0927 ha, 543/101o pow. 0,0927 ha, 543/102 
o pow. 0,0927 ha, 543/103 o pow. 0,0927 ha, 543/104 o pow. 0,0927 ha, 543/105 o pow. 0,0927 ha, 543/106 
o pow. 0,0951 ha, 543/107 o pow. 0,1899 ha, 543/108 o pow. 0,0924 ha, 543/109 o pow. 0,0924 ha, 543/110 
o pow. 0,0924 ha, 543/111 o pow. 0,0925 ha, 543/112 o pow. 0,0925 ha, 543/113 o pow. 0,0925 ha, 543/114 
o pow. 0,0925 ha, 543/115 o pow. 0,0925 ha, 543/116 o pow. 0,0925 ha, 543/117 o pow. 0,0925 ha, 543/118 
o pow. 0,0925 ha, 543/119 o pow. 0,0925 ha, 543/120 o pow. 0,0960 ha, 543/121 o pow. 0,0961 ha, 543/122 
o pow. 0,0954 ha, 543/123 o pow. 0,0978 ha, 543/124 o pow. 0,0976 ha, 543/125 o pow. 0,0979 ha, 543/126 
o pow. 0,0980 ha, 543/127 o pow. 0,0980 ha, 543/128 o pow. 0,0979 ha oraz 543/129 o pow. 0,0979 ha, dla 
których Sąd Rejonowy w Gnieźnie prowadzi KW nr PO1G/00079151/2. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Mariusz Nawrocki 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: A5545597-2AE7-4286-849C-51560A7D7AE1. Projekt Strona 1



Gniezno - System Informacji Przestrzennej
skala 1 : 2000

Niniejszy wydruk nie stanowi dokumentu w rozumieniu przepisów prawa.
Wydrukowano w serwisie gniezno.e-mapa.net dnia 2023-03-23 14:01:51

strona 1

Załącznik do uchwały Nr LXIII/        /2023

Rady Gminy Gniezno

z dnia 30 marca 2023 r.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: A5545597-2AE7-4286-849C-51560A7D7AE1. Projekt Strona 1



 
Uzasadnienie 

Działki, które zostały przeznaczone do sprzedaży stanowią mienie komunalne Gminy Gniezno i zgodnie 
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. Zgodnie z art. 18 ust. 2, pkt. 9, lit."a" ustawy o samorządzie gminnym, do wyłącznej 
właściwości Rady Gminy należy między innymi podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy 
dotyczących zbycia nieruchomości, stanowiących własność gminy oraz zgodnie z art. 40, ust. 1 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344) nieruchomości są zbywane 
w drodze przetargu. 

Podjęcie niniejszej uchwały jest zatem celowe i w pełni uzasadnione. 
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