Podpisany przez:
Michal Mlotek
dnia 29 marca 2021 r.

UCHWAŁA NR XXXI/342/21
RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE
z dnia 29 marca 2021 r.
w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości położonych przy ul. Andersa.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) - Rada Miejska w Iławie uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie na podstawie umowy sprzedaży do gminnego zasobu nieruchomości od
Gminy Wiejskiej Iława udziału wynoszącego 19/100 części oraz Powiatu Iławskiego udziału wynoszącego 81/100
części, nieruchomości położonych w Iławie przy ul. Andersa, oznaczonych w ewidencji gruntów miasta Iławy
w obrębie 10 jako działki nr 197/1 o pow. 0,0184 ha i nr 197/2 o pow. 0,0044 ha, dla których Sąd Rejonowy
w Iławie prowadzi księgę wieczystą KW nr EL1I/00029853/0.
§ 2. Nabycie nieruchomości wymienionych w § 1 nastąpi za łączną cenę niższą niż ich wartość rynkowa,
wynoszącą 1.000,00 zł plus należny podatek VAT.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Iławy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Iławie
Michał Młotek
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Uzasadnienie
Podjęcie uchwały umożliwi nabycie do gminnego zasobu nieruchomości, działek nr 197/1 o pow. 0,0184 ha i
197/2 o pow. 0,0044 ha, stanowiących współwłasność Gminy Wiejskiej Iława do udziału wynoszącego 19/100
części oraz Powiatu Iławskiego do udziału wynoszącego 81/100 części, niezbędnych do uregulowania granic
sąsiedniej nieruchomości - działki nr 199/46, będącej własnością Gminy Miejskiej Iława. Działki nr 197/1 i 197/2
zostaną nabyte za łączną cenę niższą niż ich wartość, wynoszącą 1.000,00 zł plus należny podatek VAT.
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