
 

 

U C H W A Ł A   Nr 214/XVIII/2016 

Rady Miasta  Ciechanów 

z  dnia 31 marca 2016 roku 

 

w sprawie: zmiany uchwały nr 50/V/2002 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 maja 

2002r. w sprawie zbycia nieruchomości w przetargu nieograniczonym. 

 

 

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

samorządzie gminnym (t.j.-Dz.U. z 2015r. poz. 1515) Rada Miasta Ciechanów uchwala, 

co następuje: 

 

 

§ 1 

 

W uchwale nr 50//V/2002 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 maja 2002r. w sprawie 

zbycia nieruchomości w przetargu nieograniczonym §1 otrzymuje nowe następujące 

brzmienie:  

„Przeznaczyć do sprzedaży w trybie przetargu nieruchomości stanowiące własność 

Gminy Miejskiej Ciechanów, położone w Ciechanowie przy ulicy K.Szwanke, 

oznaczone w ewidencji gruntów obrębu „Śródmieście” jako działki: 

 

 nr 4845/20  o  pow. 0,0291 ha                              nr 4845/37  o  pow. 0,0019 ha 

nr 4845/21  o  pow. 0,0019 ha                              nr 4845/38  o  pow. 0,0018 ha                     

nr 4845/22  o  pow. 0,0018 ha                               nr 4845/39  o  pow. 0,0018 ha 

nr 4845/23  o  pow. 0,0018 ha                              nr 4845/40  o  pow. 0,0018 ha 

nr 4845/24  o  pow. 0,0018 ha                              nr 4845/41  o  pow. 0,0018 ha 

nr 4845/25  o  pow. 0,0018 ha                              nr 4845/42  o  pow. 0,0018 ha 

nr 4845/26  o  pow. 0,0018 ha                              nr 4845/43  o  pow. 0,0018 ha  

nr 4845/27  o  pow. 0,0018 ha                              nr 4845/44  o  pow. 0,0018 ha 

nr 4845/28  o  pow. 0,0018 ha                              nr 4845/45  o  pow. 0,0018 ha 

nr 4845/29  o  pow. 0,0018 ha                              nr 4845/46  o  pow. 0,0018 ha 

nr 4845/30  o  pow. 0,0018 ha                              nr 4845/47  o  pow. 0,0018 ha 

nr 4845/31  o  pow. 0,0018 ha                              nr 4845/48  o  pow. 0,0018 ha         

nr 4845/32  o  pow. 0,0018 ha                              nr 4845/49  o  pow. 0,0018 ha  

nr 4845/33  o  pow. 0,0018 ha                              nr 4845/50  o  pow. 0,0018 ha 

nr 4845/34  o  pow. 0,0018 ha                              nr 4845/51  o  pow. 0,0018 ha 

nr 4845/35  o  pow. 0,0018 ha                              nr 4845/52  o  pow. 0,0019 ha 

  nr 4845/36  o  pow. 0,0019 ha                               nr 4845/53  o  pow. 0,0291 ha” 

 

§ 2 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 

 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
                         Przewodniczący 

                              Rady Miasta Ciechanów 

 

                                  Leszek Goździewski 

 



 

 

 

 

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

 

 

      Uchwałą  Nr 50/V/2002 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 maja 2002r. zostały 

przeznaczone do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego między 

innymi działki wymienione w §1 niniejszej uchwały. Działki o numerach 4845/56 do 65 

przeznaczone były pod budowę boksów garażowych, natomiast działka nr 4845/66 

miała stanowić wspólny plac manewrowy dla wszystkich działek garażowych. 

     Przeprowadzone przetargi na ww. działki zakończyły się wynikiem negatywnym, 

gdyż nikt nie wpłacił wadium i nie przystąpił do przetargu. 

       W ramach budżetu obywatelskiego zgłoszono projekt wykonania na 

przedmiotowych działkach parkingu dla samochodów osobowych. 

    Przedstawione okoliczności uzasadniają przedłożenie projektu uchwały. 

 

 

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA 

 

Joanna Potocka – Rak 

 

 

 


