
U CHWAŁA NR XXXIV l 2 4 1 l 22

RADY GMINY BARTNICZKA
z dnia 20 września2022 roku

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej

nieruchomości położonej we wsi Radoszki.

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

grninnym (Dz. tJ. z 2022 r.) poz. 559 ze zm.') i art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt 6, ustawy z

dnia 2I sierpnia 1991 r. o gospodarce nieruchomoŚciami (Dz. U. z 202I f ., poz. 1899 zę

zm.z),Rada Gminy uchwala, co następuje:

$ 1. Wyraża zgodę na sprzedaz w trybie bezprzetargowym nieruchomoŚci gruntowej

nięzabudowanej, która nie moze być z uwagi na kształt i powierzchnię zagospodarowana jako

odrębna nieruchomośó, połoŻonej we wsi Radoszki, oznaczonej w ewidencji gruntów działką

nr 712, o pow. 0,0700 ha' stanowiącej własnośó Gminy Bartniczka, objętej księgą wieczystą

Nr"To1B/00025I39lJ na rzecz właŚciciela nieruchomości przyległej, połoŻonej we wsi

Radoszki' oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka: nr 7lI4, ujawniona w księdze

wieczystej: Nr To18/0002678012 dla poprawy warunków jej zagospodarowania.

$ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

$ 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjęcia.

Przew odniĄcy Rady Gminy

L*/4
/Leszek Wa|czńd
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'1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z2022 r. poz. tr005, poz. 1079.

') Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaĘ ogłoszone w Dz. U. z2021 r. poz.815'



Uzasadnienie

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 obciążania nieruchomości.

Zgodnte z arl.. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce

nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.), nieruchomośó jest zbywana w drodze

bezprzetngowej, jeżeli przedmiotem zbycia jest nieruchomość lub jej część, jeśli mogą

poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej' stanowiącej własność, lub

oddanej w użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza tę nieruchomoŚć lub jej częsć,

nabyó, jeżeli nie moze być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość.

Uchwała dotyczy działki stanowiącej własność Gminy Bartniczka, połozonej we wsi

Radoszki, stanowiącego drogę oznaczoną numelem ewidencyjnym 712, o pow. 0'0700 ha.

Nieruchomośó posiada uregulowany stan prawny w księdze wieczystej Nr To1B/0OO2513gl7.

Przedmiotowa dziaŁka, z uwagi na małą powierzchnię, kształt tej działki, położenie

pomiędzy działkami: rtr ]l74, nr 1116 i nr 7l1, nie może być racjonalnie zagospodarowana

juk? samodzielna nieruchomoŚci i może być zbya tylko na poprawę warunków

zagospodarowania nieruchomości przyległej. o jej nabycie ubiega się właściciel

nieruchomoŚci przyległej oznaczonej w ewidencji gruntów działkami: nr 7174, nr 7116 i
nr 711.

Przedmiotowa działka nie może być samodzielnie zagospodarowana' a moŻe poprawić

warunki zagospodarowania nieruchomoŚci przyległej, dlatego uzasadniona jest jej sprzedaz

w trybie bezpr zetar gowym na t zęcz właŚci ciela ni eruchomo ści przyle głej, sąsiedniej .

Y ty- stanie faktycznym i prawnym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Przedmiotowa uchwała stanowió będzie podstawę do dalszych procedur

przygotowania mienia gminy do sprzedaży.


