
 
Uchwała nr XV/ 75 /08 

Rady Gminy Lipno  
z dnia 23 kwietnia 2008 roku 

 
w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu 
 
 
Na podstawie art.37 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami    
( Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005  Nr 130, poz. 1087, Nr 169, 
poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 64, poz.456, Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz.1600    
i 1601 oraz z 2007 r. Nr 173 poz. 1218) oraz art.18 ust.2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z  2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 
80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568  z 2004 r.  Nr 102 poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 
poz.1759, z 2005 r.  Nr 172, poz. 1441 i Nr 175 poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 
poz.1337 oraz z 2007  Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218). 
 

Rada Gminy Lipno uchwala, co następuje : 
 

§ 1 
Wyraża się zgodę  na sprzedaż nieruchomości o powierzchni 0,25 ha, położonej w Głodowie 
oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 270, dla której Sąd Rejonowy w Lipnie prowadzi 
księgę wieczystą KW nr 33729, stanowiącej własność Gminy Lipno. 

 
§ 2 

Zwalnia się Wójta Gminy Lipno z obowiązku zbycia nieruchomości opisanej w § 1 w drodze 
przetargu, jeśli sprzedawana będzie na rzecz Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Produkcyjno 
– Handlowego „W.D.H” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,  
z przeznaczeniem na poszerzenie sąsiednich działek nr 268/1 i 268/2 o powierzchni 4,05 ha, 
stanowiących  własność tej Spółki, w obrębie których  znajduje się  zespół dworsko –parkowy 
w Głodowie wpisany w dniu 27.07.1984 r. pod poz. 139/A do rejestru zabytków 
prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  w Toruniu . 

 
§ 3 

Wszystkie koszty związane ze sprzedażą nieruchomości ponosi nabywca. 
 

§ 4 
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno. 

 
§ 5 

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania 
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie 

Informacji Publicznej Gminy Lipno. 
 

 
 
 
 
 

 



U z a s a d n i e n i e 
 
 

Nieruchomość położona w Głodowie oznaczona nr 270 o powierzchni 0,25 ha zabudowana 
jest piwnicami po byłym browarze dworskim i stanowi część Zespołu dworsko – parkowego 
w Głodowie , którego przeważająca część stanowiąca park i dworek murowany o powierzchni 
4,05 ha jest własnością spółki pod firmą „Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno – 
Handlowe W.D.H” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w siedzibą w Warszawie 
 Zatem sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 270 o pow o,25 ha może nastąpić 
jedynie na rzecz wskazanej Spółki aby zapewnić właściwe zagospodarowanie całej 
nieruchomości zabytkowej. 
 Z powyższych względów przedkładam Radzie Gminy wskazany projekt Uchwały 
celem umożliwienia zbycia przedmiotowej nieruchomości. 
 

 

 


