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w spr*wie wyrar;el'tis xgudy na xby+ie nieruslrom*$ci gruntowej rrierxhudowane,i
p*lo*onej w,K*le przy *1" Vfk:c.*awskiej
N* gr*elstanie art. 18 ust. 2 pkt g lit. n ustowny * dniu S nrarcu 1990 r.
t: sru:r*rx4ctzie gnril'lnyfi: (l)2. U. z l0l9 r. p$2. 506 r,e r,m.] *raz ar. l] nst. I
iart.3? nst, I ustartl, z dnia ?l riierpnia I99? r. * guspoelar$e nieruchsnrodciarni
(llr. l.l. z ?018 r.* poir. 22$4 t"e zrn,) R.aclx Mitqiska w Kole uclru,ala co nil$tqpuiei

I

Wyra2a xiq *gr:dq na zhycie nioruchon:o$ci gruntr:rvej niezabu.d*wanej
nr geodezyjnyrni t/} 3 i 2/14 (*rk. n:apy 33)
por.viera*1r*i
* t4cznei
CI,{)t}?4 lra po}ozon4 w Kol* przy ul. Wkiclarvskie.i w tn'bie
pffietttrgiu lr icu gra*icxrrnes$.
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sig l}.rn:ristrarywi Miasta K*i*.
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Uzasadnienie do

UCHWAI.Y NR
RADY MIEJSKIEJ W KOLE
z dnia

w sprawie Wtuhenia
poloZonej w Kole przy

zgody na zbycie nieruchomoSci gruntowej niezabudowanej
ul. Wloclawskiej

z

zgodnie
obowi}zuj4cym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzewrego teren6w polozonych w rejonie ulic Torunskiej, Sienkievmcza, Jana
Pawla II, Blizna, Kolejowa, zatwierdzonym uchwal4 Rady Miejskiej w Kole
Nr XLII/337106 z dnia 28 marca 2006 r. opublikowan4 w Dzienniku Urzgdowym
wojew6dztwa wielkopolskiego Nr 61 z dnia28 kwietnia2006 r.,poz.l5g0,wrazze
zmianE zatwierdzon4 uchwalq Rady Miejskiej w Kole Nr XXXIII/25312008 z dnia
26 listopada 2008 r. nieruchomoSi oznaczona
geodezyjnymi 2ll3 i 2lI4 (ark.
mapy 33) usytuowana jest na terenie ozfiaczorlym symbolem MWU2
teren
zabudowy mieszkaniowej wielorodzirnej z ustrugami nieuci42liwymi wbudowanymi
w budynki mieszkalne lub w obiektach wolnostoj4cych.

nr

-

Nieruchomos6 posiada dostgp do drogi publicznej (ul. wloclawska)
poptzez lokaln4 drogg dojazdowq o nawierzchni gruntowej. Oddalona od tej ulicy
okolo 40 m. W bezpoSrednim sqsiedztwie usytuowana jest zabudowa garuZowa,
budynek mieszkalny wielorodzinny orazbudynki o funkcji handlowo uslugowej.
WartoSi rynkowa przedmiotowej nieruchomoSci w sporz4dzonym przez
rzeczozrlawc9 maj4tkowego operacie szacunkowym z dnia 02.09.2019 r. wynosi
3 3 8 0, 0 0 zl (slownie : trzy ty siqce trzy sta osiemdzies iE. zloty ch 0 0/ I 00).
Przewidywane postgpowanie zbycia przedmiotowej nieruchomo3ci nastqpi
w trybie przetargu nieograniczonego.
Srodki uzyskane ze zbycia nieruchomoSci objgtej niniejszq uchwal4 stanowid
bEdqprzych6d Grniny Miejskiej Kolo i zasil4 jej budzet.
Z uwagi na powyzsze podjgcie niniejszej uchwaly jest uzasadnione.
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