
UCHWAŁA  Nr  XXXIX/474/2018 

RADY  MIASTA  MŁAWA 

z  dnia  27 lutego 2018r. 

 

w  sprawie   

sprzedaży  nieruchomości  komunalnych 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 1, ust. 2 pkt 6 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r. poz. 121 

z późn. zm.) Rada Miasta Mława uchwala co następuje: 
 

§1. 
 

Rada Miasta Mława wyraża zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej 

niezabudowanej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów m. Mławy jako działka 

nr 2757/12 o powierzchni 0,0089 ha na rzecz właściciela przyległej nieruchomości 

oznaczonej jako działka nr 2757/2. Nieruchomości są położone przy ul. Szpitalnej.  

Nieruchomość nr 2757/12 nie może być zagospodarowana jako odrębna, a jej sprzedaż 

nastąpi w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. 

 

§2. 
 

Rada Miasta Mława wyraża zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej 

niezabudowanej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów m. Mławy jako działka 

nr 2757/11 o powierzchni 0,0034 ha na rzecz właściciela przyległej nieruchomości 

oznaczonej jako działka nr 2756/1. Nieruchomości są położone przy ul. Szpitalnej.  

Nieruchomość nr 2757/11 nie może być zagospodarowana jako odrębna, a jej sprzedaż 

nastąpi w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. 

 

§3. 
 

Rada Miasta Mława wyraża zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej 

niezabudowanej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów m. Mławy jako działka 

nr 2834/5 o powierzchni 0,0512 ha na rzecz właściciela przyległej nieruchomości oznaczonej 

jako działka nr 2756/2. Nieruchomości są położone przy ul. Olsztyńskiej. 

Nieruchomość nr 2834/5 nie może być zagospodarowana jako odrębna, a jej sprzedaż 

nastąpi w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. 

 

§4. 

 

Rada Miasta Mława wyraża zgodę na sprzedaż w drodze przetargu niezabudowanych 

nieruchomości składających się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów m. Mławy 

nr nr 2757/9, 2834/3, 2834/8 o łącznej powierzchni 0,0085 ha, położonych przy 

ul. Olsztyńskiej.  



Nieruchomości nie mogą być zagospodarowane jako odrębne, a ich sprzedaż nastąpi 

w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. 

 

§5. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mława. 

 

§6. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta 

 

 

mgr Leszek Ośliźlok 


