
UCHWAŁA Nr XVI/134/15
RADY GMINY MASŁÓW

z dnia 26 listopada 2015 roku

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXX/229/2013 Rady Gminy Masłów z dnia 24.01.2013 r. w
sprawie przeznaczenia do sprzedaży działek nr 735/4,  nr 735/6,  nr 735/7,  nr
735/8,  nr  735/9,  nr  735/10  i  nr  735/11  położonych  w  Brzezinkach  oraz
wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości nr
735/5 położonej w Brzezinkach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 litera „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 1515), art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o  gospodarce nieruchomościami  (tekst  jednolity Dz. U. z
2015r., poz. 1774), Rada Gminy Masłów uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXX/229/2013 Rady Gminy Masłów z dnia 245 stycznia  2013r. w  sprawie
przeznaczenia do sprzedaży działek nr 735/4, nr 735/6, nr 735/7, nr 735/8, nr 735/9, nr 735/10 i
nr  735/11  położonych  w  Brzezinkach  oraz  wyrażenia  zgody  na  ustanowienie  służebności
gruntowej  na nieruchomości  nr  735/5 położonej  w Brzezinkach w  §1 uchwały wykreśla  się
działkę nr 735/6 o pow. 0,0820 ha jako przeznaczoną do sprzedaży w formie przetargu ustnego
nieograniczonego.

§ 2.

Pozostałe postanowienia uchwały, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, pozostają bez zmian.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Masłów

/-/ Sylwester Wojtyna



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

do Uchwały Nr XVI/134/15

Rady Gminy Masłów

z dnia 26 listopada 2015 roku

W  dniu  24  stycznia  2013r.  Rada  Gminy  Masłów  uchwałą  Nr  XXX/229/2013

przeznaczyła do sprzedaży  w formie przetargu ustnego nieograniczonego działki nr 735/4, nr

735/6,  nr  735/7,  nr  735/8,  nr  735/9,  nr  735/10  i  nr  735/11  położone  w  Brzezinkach  oraz

wyraziła zgodę na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości nr 735/5 położonej

w Brzezinkach.

W związku z tym, że obecnie Gmina Masłów zamierza przeznaczyć działkę nr 735/6 do

zamiany,  podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  XXX/229/2013  Rady  Gminy

Masłów z dnia 24.01.2013r. jest zasadne.

Przewodniczący Rady Gminy Masłów

/-/ Sylwester Wojtyna
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