
UCHWAŁA NR XIII/125/19
RADY GMINY ANDRESPOL

z dnia 25 października 2019 r.

w sprawie sprzedaży w drodze przetargowej niezabudowanych działek gruntu gminnego, położonych 
w Justynowie przy ul. Tulipanowej i Głównej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2019 r.  poz. 506,  1309, 1696  i 1815)  oraz  art. 37 ust. 1 ustawy  z dnia  21 sierpnia  1997 roku  o gospodarce 
nieruchomościami  (t.j.  Dz. U.  z 2018 r.  poz. 2204;  zm.:  Dz. U.  z 2017 r.  poz. 1509,  z 2018 r.,  poz. 2348 oraz 
z 2019 r. poz. 270, 492, 801, 1309, 1589, 1716 i 1924) - Rada Gminy Andrespol uchwala, co następuje:

§ 1. Sprzedać w drodze przetargowej, niżej wymienione niezabudowane działki gruntu gminnego położone 
w Justynowie, przy ul. Tulipanowej, dla których prowadzona jest księga wieczysta (...), 
przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną, oznaczone w ewidencji gruntów: 

- numerem 1537 o powierzchni 765 m2, 

- numerem 1539 o powierzchni 875 m2, 

- numerem 1540 o powierzchni 909 m2.

§ 2. Sprzedać w drodze przetargowej, niżej wymienione niezabudowane działki gruntu gminnego położone 
w Justynowie, przy ul. Głównej, dla których prowadzona jest księga wieczysta (...) 
przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną, oznaczone w ewidencji gruntów: 

- numerem 1541  o powierzchni 875 m2,

- numerem 1542 o powierzchni 1095 m2.

§ 3. Sprzedać  w drodze  przetargowej,  niezabudowaną  działkę  gruntu  gminnego  położoną  w Justynowie, 
przy  ul.  Tulipanowej,  oznaczoną  w ewidencji  gruntów  numerem  761/20  o powierzchni  663 m2,  dla  której 
prowadzona jest księga wieczysta (...) przeznaczoną w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Andrespol.

§ 5. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Gminy w Andrespolu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Andrespol.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Andrespol

Jan Woźniak
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