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Baboszewo, 28.03.2017 r. 

Jan ina pydynowska 

Sottys Sotectwa Niedarzyn 

Niedarzyn 31 
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ZAWIADOMIEN IE 0 SPOSOBIE ZAtATWIENIA PETYCJI 

W odpowiedzi na petycj ~ z dnia 20.03.2017 r. (data wptywu do Urz~du 

Gminy) w zatqczeniu przekazuj~ Uchwat~ Nr XXV11/183/2017 Rady Gminy 

Baboszewo z dnia 28 marca 2017 roku zm ieniajqcq uchwat~ w sprawie wyraien ia 

zgody na zbycie nieruchomosci w trybie przetargu. 
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UCHWAI:.A NR XXVII/183/2017 
Rady Gmlny Baboszewo 

z dnia 28 marca 2017 roku 

zmlenlaji)ca uchwat~ w sprawle wyra:ienla zgody na zbyele nieruchomoscl 
w tryble przetargu 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a t1stawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz&dzie 
gminnym (Dz. U z 2016 10 poz.446 z p6i n. zm), art. 37 ust. 1 
w zwiqzku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 f. 0 gospodarce 
nieruehomoseiami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z p6in. zm.) - Rada Gminy Baboszewa 
uchwala, co nasL~puje: 

§ 1 

W Uehwale Nr XI/67/2015 Rady Gminy Babaszewa z dnia 30 listapada 2015 roku 
w sprawie wyraienia zgody na zbycie nieruchomosci w trybie przetargu wprowadza si~ 
nast~puj(}CCl zrnian~: 

- w § 1 uehyla si~ ust.2. 

§2 

Wykonanie Uchwaly powierza si~ W6j towi Gminy Baboszewo. 

§3 

Uchwala wchodzi 'oN iycie z dniem podjecia. 
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Uzasadnienie do Uchwaly nr XXVII!1 83/2017 
Rady Gminy Baboszewo 

z dnia 28 marca 2017 roku 

Uzasadnienie 

W dniu 30 lislopada 2015 roku Rada Gminy Baboszewo Uchwal~ NrX1/67/2015 
wyrazila zgod~ na zbycie, w trybie przetargu nieruchomosci opisanej w ewidencji 
gnmtow i budynkow jako dzialka nr 74 0 powierzehni 0.52 i dzialka nr 75 0 powierzchni 
1.09 ha poloionych w miejseowosci Niedarzyn. obr~b 27 stanowi~eyeh wlasnose Groiny 
Baboszewo. Dzialka nr 74 zostala zbyta w trybie przetargu w dniu 28.12 .2016 r. za kwot~ 

42 420 zl. 
W dniu 20.03.2017 r. mieszkal1cy Soleetwa Niedarzyn zlozyli podanie 0 wyeofanie ze 
sprzedazy w/w dzialki u7.asadniaj~c je faktem ii grunt ten posiada warto'c historyczn~ 
a tarl.ic bogi'lty drzewostan stanowiqcy dla mieszkancow Solectwa wartosc 
sentymentalnq. Podanie zostalo zaopiniowane pozytywnie podezas komisji wspolnyeh 
w dniu 20.03 .2017 r. Maj'le powyisze na wzgl~dzie przedlozenie Radzie Gminy 
Buboszewo projektu Uchwaly jest uzasadnion •. 
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