
 
Uchwała   Nr  XVI / 199 / 2008 

Rady Gminy Pawłowice 

z dnia 27 czerwca 2008r. 

w sprawie wyra Ŝenia zgody na zbycie nieruchomo ści gruntowej niezabudowanej poło Ŝonej na 
terenie Pawłowic 

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. 37 ust. 1 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 XIII/166/2008 z dnia 
14.03.2008r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 78 poz. 1714 z dnia 
29.04.2008r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciąŜania nieruchomości oraz ich wydzierŜawiania 
lub wynajmowania na czas oznaczony dłuŜszy niŜ 3 lata lub na czas nieoznaczony, po pozytywnym 
zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisję Działalności Społecznej 

Rada Gminy Pawłowice 
uchwala:  

§ 1 

Wyrazić zgodę na zbycie w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej 
własność Gminy Pawłowice, połoŜonej w Pawłowicach, opisanej jako działka nr 2254/36                          
o pow. 0,5749 ha, obręb Pawłowice, karta mapy 3 dod. 3. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Uzasadnienie do uchwały  Nr  XVI/199/2008  

w sprawie wyra Ŝenia zgody na zbycie nieruchomo ści gruntowej niezabudowanej poło Ŝonej na 
terenie Pawłowic 

 
Przedmiotem niniejszej uchwały jest wyraŜenie zgody na zbycie w drodze przetargu 
nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka 2254/36 o powierzchni 
0.5749 ha.  Stanowi ona własność Gminy Pawłowice. 

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego działka 2254/36 znajduje się 
w terenach: 26.U – usługi. 
 
Zgodnie z zapisami planu miejscowego, w zakresie przeznaczenia podstawowego mieszczą się 
usługi publiczne i komercyjne oraz usługi dla firm realizowane w obiektach typu biurowego, 
handel detaliczny z wyjątkiem targowiskowego oraz połączonego ze skupem towarów, tereny 
sportowe i rekreacyjno-wypoczynkowe, a przeznaczenie dopuszczalne obejmuje działalność 
gospodarczą małych przedsiębiorstw wytwórczych, z wyłączeniem funkcji składowych, 
ogólnodostępne parkingi oraz tereny zieleni urządzonej. 

Biorąc pod uwagę moŜliwość zagospodarowania nieruchomości, Wójt Gminy przedkłada 
Radzie Gminy niniejszą uchwałę, celem wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze 
przetargu. 
 

 


