
UCHWAŁA NR zu70ll9

RADY GMINY BARTNICZKA
z dnia 9 sierpnia Z0l9 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej

nieruchomości położonej we wsi Radoszki.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym(Dz.U.22019r.,po2.506)i art. 13 ust. 1, art.37 ust.2pkt6, art.67 ust. 1i3
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2OI8 r., poz.

2204 zę rm.'),Rada Gminy uchwala, co następuje:

s 1' WyruŻa zgodę na sprzedaŻ w trybie bezprzetargolvym nieruchomości gruntowej

niezabudowanej, która nie moze być zagospodarowana jako odrębna nieruchomośó, połozonej

we wsi Radoszki, oznaczonej w ewidencji gruntów działką ru 33lI, o pow. O,O293 ha,
stanowiącej własność Gminy Bartniczka, objętej księgą wieczystą Nr To1B/0OO24274l8 - na
rzecz właściciela nieruchomości przyległej, połozonej we wsi Radoszki, oznaczonej w
ewidencji gruntów działkąnr 7l4|, ujawnionej w księdze wieczystej Nr To1B/0 OO22IO911, dla
poprawy warunków j ej zagospodarowania.

Wykonanie uclrwały powierza się Wójtow.i Grniny.

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

s2.

$3.

Przewodnic ząsd Rady Gminy
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'> ,\}?\, tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostĘ ogłoszone w Dz. U. z2017 r. poz.75O9, z2018 r.,
poz. 2348, oraz z .2019 r., poz. 270, poz.492 i poz. g0 I .



Uz^sadnienie

Do wyłącznej właściwości rady gminy zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, naleŻy podejmowanie uchwał w sprawach

majątkowych gminy, dotyczących nabycia, zbycia i obciązania nieruchomości.

Zgodnte z art.37 ust. 2 pkt.6 ustawy z dnia 21 sierpnia I99l r. o gospodarce

nieruchomościami (Dz. U. z 2018 t., poz. 994 ze zm.), nieruchomość jest zbywana w drodze

bezprzetargowej, jeŻeli przedmiotem zbycia jest nieruchomośó lub jej część, jeśli mogą

poprawió warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność' lub

oddanej w uzytkowanie wieczyste osobie' która zamierza tę nieruchomość 'lub jej częśó

nabyó, jeŻeli nie moze byó zagospodarowana jako odrębna nieruchomość.

Uchwała dotyczy terenu komunalnego, połozonego we wsi Radoszki, stanowiącego

działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 33lI, o pow. 0,0293 ha. Nieruchomośó posiada

uregulowany stan prawny w księdze wieczystej Nr To1B/000242]4l8.

Przedmiotowa działka, z uwagi na małą powierzchnię i częściowo usytuowany na niej

budynek gospodarczy właścicieIaprzyległej nieruchomości, oraz stanowiąca enklawę działki

nr 7l4, nie stanowi samodzielnej nieruchomości i może być tylko zbyta na poprawę

warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. o nabycie tes działki ubiega się

właścicielnieruchomości przyległej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działkinr 7l4.

Przedmiotowa działka nie moze byó samodzielnie zagospodarowana' amoŻe poprawió

warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, dlatego uzasadniona jest 1ej sprzedaż

w trybi e b ezpr zetargolvym na T ZecZ właś ci cie l a ni eruchomo ś ci przyl e głej .

W tym stanie faktycznym i prawnym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Przedmiotowa uchwała stanowić będzie podstawę do dalszych procedur

przygotowania mienia gminy do sprzedaży.


