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Projekt 

 

 

 

UCHWAŁA NR .... / .... /2019 

RADY GMINY PIEKOSZÓW 

z dnia ..... grudnia 2019 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej 

położonej w Piekoszowie. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 506, 1309, 1696 i 1815) w związku z art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1509, z 2018 r. 

poz. 2348 oraz z 2019 r. poz. 270, poz. 492, poz. 801, poz. 1309, poz. 1589, poz. 1716 i poz. 1924) Rada Gminy 

Piekoszów uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej 

w obrębie ewidencyjnym 00013 Piekoszów oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działkami nr 1822/38 

o pow. 0,0359 ha, 1822/39 o pow. 0,0326 ha, 1822/40 o pow. 0,0326 ha, 1822/41 o pow. 0,0326 ha, 1822/42 

o pow. 0,0326 ha, 1822/43 o pow. 0,0328 ha, 1822/44 o pow. 0,0326 ha, 1822/45 o pow. 0,0326 ha, 1822/46 

o pow. 0,0326 ha, 1822/47 o pow. 0,0323 ha i 1822/48 o pow. 0,0157 ha z przeznaczeniem na poprawę 

zagospodarowania nieruchomości przyległych. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piekoszów. 

§ 3. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. 

 

 

 

 
Sporządziła: 

 A. Sideł – podinspektor 

ds. gospodarki nieruchomościami 

i mieniem gminnym  

10.12.2019 r. 

 

Sprawdził: 

E. Kryczka-Kierownik Oddziału OŚM 

10.12.2019 r. 

 

Akceptacja prawna: 

M. Merta – adwokat 

10.12.2019 r. 

 

 

Zatwierdził: 

Z. Piątek- Wójt 

10.12.2019 r. 
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Uzasadnienie  

do uchwały nr ..../..../2019 Rady Gminy Piekoszów z dnia ….. grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia 

zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Piekoszowie. 

 Właściciele działek przyległych do nieruchomości oznaczonej ówcześnie działką nr 1822/2, położoną 

w obrębie ewidencyjnym 0013 Piekoszów zwrócili się w sprawie wykupu części ww. nieruchomości 

z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania swoich nieruchomości. Cechy geometryczne działki nr 1822/2 

uniemożliwiały prawidłowe i racjonalne wykorzystanie jej jako samodzielnej działki budowlanej. 

 Zgodnie z decyzją zatwierdzającą podział nieruchomości, działka nr 1822/2 uległa podziałowi na działki 

nr 1822/38 o pow. 0,0359 ha, 1822/39 o pow. 0,0326 ha, 1822/40 o pow. 0,0326 ha, 1822/41 o pow. 0,0326 ha, 

1822/42 o pow. 0,0326 ha, 1822/43 o pow. 0,0328 ha, 1822/44 o pow. 0,0326 ha, 1822/45 o pow. 0,0326 ha, 

1822/46 o pow. 0,0326 ha, 1822/47 o pow. 0,0323 ha i 1822/48 o pow. 0,0157 ha. 

Z uwagi na powyższe działka nr: 

- 1822/38 zostanie przeznaczona na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej działką 

nr 1822/13,  

- 1822/39 zostanie przeznaczona na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej działką 

nr 1822/14,  

- 1822/40 zostanie przeznaczona na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej działką 

nr 1822/15,  

- 1822/41 zostanie przeznaczona na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej działką nr 

1822/16,  

- 1822/42 zostanie przeznaczona na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej działką 

nr 1822/17,  

- 1822/43 zostanie przeznaczona na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej działką 

nr 1822/18,  

- 1822/44 zostanie przeznaczona na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej działką 

nr 1822/19,  

- 1822/45 zostanie przeznaczona na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej działką 

nr 1822/20,  

- 1822/46 zostanie przeznaczona na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej działką 

nr 1822/21,  

- 1822/47 zostanie przeznaczona na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej działką 

nr 1822/22,  

- 1822/48 zostanie przeznaczona na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej działką 

nr 1822/24. 

Z związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione. 

 
Sporządziła: 

 A. Sideł – podinspektor 

ds. gospodarki nieruchomościami 

i mieniem gminnym  

10.12.2019 r. 

 

Sprawdził: 

E. Kryczka-Kierownik Oddziału OŚM 

10.12.2019 r. 

 

 

Zatwierdził: 

Z. Piątek- Wójt 

10.12.2019 r. 

 

 


