
          Uchwała  Nr X / 131 / 2007 
Rady Gminy Pawłowice 

z dnia 23 listopada 2007 roku 

w sprawie wyra Ŝenia zgody na zbycie nieruchomo ści 

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 
z późniejszymi zmianami), w związku z uchwałą Rady Gminy Pawłowice nr XV/216/2004 z dnia 
12.03.2004r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciąŜania nieruchomości stanowiących 
mienie Gminy Pawłowice oraz ich wydzierŜawiania, najmu na okres dłuŜszy niŜ 3 lata oraz oddawania 
mienia w uŜyczenie, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki i Mienia Komunalnego  

Rada Gminy Pawłowice 
uchwala:  

§ 1 

1. Wyrazić zgodę na zbycie w drodze darowizny na rzecz Powiatu Pszczyńskiego nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Pawłowice: 

• Działka nr 1580/164 o pow. 184 m2 k.m. 4 K, obręb Pniówek, zapisana w księdze wieczystej  
GL1J/00010678/6; 

• Działka nr 1156/164 o pow. 1595 m2 k.m. 4 dod. 3, obręb KrzyŜowice, zapisana w księdze 
wieczystej GL1J/00003016/6; 

• Działka nr 736/164 o pow. 109 m2 k.m. 4 dod. 3, obręb KrzyŜowice, zapisana w księdze 
wieczystej GL1J/00003016/6; 

• Działka nr 741/161 o pow. 1953 m2 k.m. 4 dod. 3, obręb KrzyŜowice, zapisana w księdze 
wieczystej GL1J/00003016/6. 

 
2. Zbycie nieruchomości następuje na cel publiczny związany z komunikacją, tj. utrzymaniem drogi 
powiatowej nr S4108. 

§ 2 

Wyrazić zgodę na zbycie w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej zapisanej w księdze 
wieczystej nr 553 Sądu Rejonowego w Jastrzębiu Zdroju, połoŜonej w Pawłowicach karta mapy  
3 dod. 2, stanowiącej własność Gminy Pawłowice, oznaczonej nr działek 1943/90 i 1944/90  
o pow. 10223 m2. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie do Uchwały  Nr X / 131 / 2007 
Rady Gminy Pawłowice  z dnia 23 listopada 2007 roku  
w sprawie wyra Ŝenia zgody na zbycie nieruchomo ści 

 
 

Dotyczy nieruchomo ści z § 1  

W związku z realizacją w 2002r.  przez Jastrzębską  Spółkę Węglową KWK „Pniówek” zadania 
„Podniesienie ul. Orlej”, nieruchomości zostały zajęte pod drogą powiatową  
nr S4108. 
 
 
Dotyczy nieruchomo ści z § 2 
W dniu 22.06.2007r. została podjęta Uchwała Nr VII/71/2007 Rady Gminy Pawłowice  
w sprawie wieloletniego  programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pawłowice, 
która stanowiła o podjęciu  działań mających na celu sprzedaŜ mieszkania  
w budynku przy ul. Zjednoczenia 15 w Pawłowicach.  
Za rozpoczęciem procedury sprzedaŜy przemawia wypowiedzenie umowy najmu   przedmiotowego 
lokalu przez najemcę pana Poloczka. 
Działka sąsiadująca z działką na której usytuowany jest powyŜszy budynek jest bez uŜytkownika. 
Postanowiono więc działki przeznaczyć do sprzedaŜy łącznie. 
 


