U C H W A Ł A Nr XLVI/370/22
RADY MIEJSKIEJ w R Y N I E
z dnia 31 sierpnia 2022 roku
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, oznaczonych w
ewidencji gruntów jako działki o numerach ewidencyjnych nr 7/32, nr 7/36, nr 7/37, nr 7/38 i
nr 7/39 położonych na terenie miasta Ryn.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm./ oraz art. 13 ust. 1, art. 28 ust. 1 i
art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst
jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm./ Rada Miejska w Rynie uchwala, co następuje:
§1
Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość niezabudowane, oznaczone w ewidencji gruntów
jako działki o numerze ewidencyjnym:
- nr 7/32 o pow.0,1042 ha,
- nr 7/36 o pow.0,0409 ha,
- nr 7/37 o pow.0,1008 ha,
- nr 7/38 o pow.0,1003 ha,
- nr 7/39 o pow.0,1243ha,
położone na terenie miasta Ryn, przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
§2
Sprzedaż nieruchomości następuje w trybie przetargowym.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ryn.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE
do uchwały Nr XLVI/370/22 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 31 sierpnia 2022r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, oznaczonych w
ewidencji gruntów jako działki o numerach ewidencyjnych nr 7/32, nr 7/36, nr 7/37, nr 7/38 i
nr 7/39 położonych na terenie miasta Ryn.
Nieruchomości oznaczone nr 7/32, nr 7/36, nr 7/37, nr 7/38 i nr 7/39, położone na terenie
miasta Ryn zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ryn
przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną /działki oznaczone nr 7/32 i nr
7/36 – 24.MN, działki oznaczone nr 7/37, nr 7/38 i nr 7/39 – 23.MN/. W związku z
zainteresowaniem działkami budowlanymi, zaistniała potrzeba przeznaczenia ich do
sprzedaży.
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