
UCHWAŁA  NR  XXXI/429/2021 

RADY  MIASTA  MŁAWA 

z  dnia  12 października 2021 r. 

 

w  sprawie   

sprzedaży  nieruchomości  komunalnych 

 

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

gminnym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1372), art. 37 ust. 2 pkt 1, art. 34 ust. 6, ust. 6a ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) 

Rada Miasta Mława uchwala, co następuje: 

 

§1. 

1. Przyznaje się dzierżawcom pierwszeństwo w nabyciu położonych w Mławie 

przy ul. Władysława Broniewskiego zabudowanych garażami nieruchomości 

oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: 

a. nr 4984 o powierzchni 0,0026 ha, 

b. nr 4985 o powierzchni 0,0025 ha, 

c. nr 4986 o powierzchni 0,0025 ha, 

d. nr 4987 o powierzchni 0,0024 ha, 

e. nr 4988 o powierzchni 0,0027 ha, 

f. nr 4989 o powierzchni 0,0022 ha, 

g. nr 4990 o powierzchni 0,0022 ha, 

h. nr 4991 o powierzchni 0,0021 ha, 

i. nr 4992 o powierzchni 0,0022 ha, 

j. nr 4993 o powierzchni 0,0022 ha, 

k. nr 4994 o powierzchni 0,0021 ha, 

l. nr 4995 o powierzchni 0,0021 ha, 

m. nr 4996 o powierzchni 0,0021 ha, 

n. nr 4997 o powierzchni 0,0021 ha, 

o. nr 4998 o powierzchni 0,0021 ha, 

p. nr 4999 o powierzchni 0,0022 ha, 

q. nr 5000 o powierzchni 0,0022 ha, 

r. nr 5001 o powierzchni 0,0021 ha, 

s. nr 5002 o powierzchni 0,0021 ha, 

t. nr 5003 o powierzchni 0,0024 ha, 

u. nr 5004 o powierzchni 0,0035 ha, 

v. nr 5005 o powierzchni 0,0037 ha, 

w. nr 5006 o powierzchni 0,0042 ha, 

x. nr 5007 o powierzchni 0,0035 ha. 

2. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości określonych w ust. 1 w drodze 

bezprzetargowej na rzecz osób, którym przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu. 

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mława. 



 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta 

 

 

Lech Prejs 
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