Uchwała Nr XXIII/231/2014
Rady Gminy Radziejów
z dnia 31 marca 2014 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Radziejów z przeznaczeniem na polepszenie warunków
zagospodarowania nieruchomości przyległej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.1) w związku z art. 13 ust. 1 i art. 37 ust.
2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010
r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.2), uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, niezabudowanej nieruchomości
gruntowej, stanowiącej własność Gminy Radziejów, położonej w obrębie geodezyjnym Biskupice,
miejscowości Biskupice, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 283/3, o powierzchni 0,0167
ha (167 m2).
2. Sprzedaż nieruchomości ma na celu poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości
przyległych do działki gruntu stanowiącej przedmiot sprzedaży, oznaczonych w ewidencji gruntów
numerami 77/29 i 77/13.
§ 2. Cena nieruchomości zostanie ustalona na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego
przez rzeczoznawcę majątkowego.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziejów.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo
przyjęty.
Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Pawlak

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2013 r., poz. 645 i 1318.
2 Zmiany wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155,
poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323; z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 115, poz. 673, Nr 130, poz. 762, Nr
106, poz. 622, Nr 135, poz. 789, Nr 129, poz. 732, Nr 187, poz. 1110, Nr 163, poz. 981, Nr 224, poz. 1337; z 2012
r., poz. 908 i 1256 i 951 i 1529 i 1429; z 2013 r., poz. 1238 i 829; z 2014 r., poz. 40

Uzasadnienie
Właściciel zabudowanych nieruchomości gruntowych, oznaczonych w ewidencji gruntów
numerami 77/29 i 77/13, położonymi w miejscowości Biskupice, obręb Biskupice, przylegającymi
bezpośrednio do niezabudowanej nieruchomości gruntowej opisanej w § 1 niniejszej uchwały,
stanowiącej zasób komunalny Gminy Radziejów, wystąpił z wnioskiem o wykupienie
przedmiotowej nieruchomości.
Zabudowana nieruchomość gruntowa, tj. działka nr 77/29, nie posiada bezpośredniego dostępu do
drogi publicznej, jedynym dojazdem jest działka nr 283/3, stanowiąca przedmiot sprzedaży, lub
działka 77/13.
Nieruchomość stanowiąca przedmiot sprzedaży, tj. działka 283/3 , o powierzchni 0,0167 ha (167
m2), z uwagi na małą powierzchnię i kształt nie stanowi samodzielnej nieruchomości. Może być
jednak przeznaczona na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
Sprzedaż nieruchomości o której mowa w § 1 nastąpi po wycenie sporządzonej przez rzeczoznawcę
majątkowego.
Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Pawlak

