
UCHWAŁA NR XXIII/236/2020 
RADY GMINY NOZDRZEC 

z dnia 30 grudnia 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności 
nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Izdebki 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., 
poz. 1990) 

Rada Gminy Nozdrzec 

uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Wyrazić zgodę na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości będących 
własnością Gminy Nozdrzec położonych w miejscowości Izdebki, oznaczonych 
w ewidencji gruntów jako działki: nr 21/1 o pow. 0,65 ha,   nr 134 o pow. 0,16 ha, 
nr 295 o pow. 0,17 ha,    nr 1427 o pow. 0,22 ha, nr 2800 o pow. 0,13 ha,  
 nr 2812 o pow. 0,1306 ha, 
nr 3350 o pow. 0,21 ha,   nr 5577/1 o pow. 0,34 ha, 
nr 5577/2 o pow. 0,03 ha,   nr 9600 o pow. 0,44 ha, dla których w Sądzie Rejonowym 
w Brzozowie prowadzona jest księga wieczysta 
nr KS1B/00035788/5.  nr 2629 o pow. 0,54 ha,   nr 2769 o pow. 0,29 ha, 
nr 2811 o pow. 0,1779 ha,   nr 2918 o pow. 0,23 ha,  nr 3358 o pow. 0,21 ha, dla których 
w Sądzie Rejonowym w Brzozowie prowadzona jest księga wieczysta nr KS1B/00043199/8. nr 8513/1 o pow. 
0,51 ha,   nr 8633 o pow. 0,56 ha,  dla których w Sądzie Rejonowym w Brzozowie prowadzona 
jest księga wieczysta 
nr KS1B/00029548/6. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nozdrzec. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Wiceprzewodniczący Rady 
Gminy Nozdrzec 

 
 

Stanisław Potoczny 
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