
UCHWALA NR XLVIII/345/14
RADY GMINY SLAWNO

z dnia 21 sierpnia 2014 r.

w sprawie zbycia nieruchomosci potozonych w obrebie wsi Kamieh.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorza.dzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594, poz.645, poz. 1318
oraz z 2014r. poz. 379) oraz art. 13 ust. 1 i art.40 ust.1 Ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2014r. poz. 518,
poz. 659, poz. 805 i poz. 906) Rada Gminy Slawno, uchwala co nastepuje:

§ LWyraza si§ zgod§ na zbycie w drodze art.40 ust.1 ustawy
o gospodarce nieruchomosciami, nieruchomosci potozonej w obrebie wsi
Kamieh, stanowia^cych wlasnosc Gminy Slawno, na podstawie
KW PT10/00059142/0 prowadzonej przez Sa.d Rejonowy w Opocznie,
oznaczonej numerami dziatek 136, 137, 138 o powierzchni ta.cznej 0,14 ha.

§ 2.Wykonanie uchwaty powierza si§ Wojtowi Gminy.

§ S.Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.
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Uzasadnienie:

Gmina Stewno jest wlascicielem nieruchomosci gruntowej,
niezabudowanej, potozonej w obrebie wsi Kamieh, oznaczonej numerami
dzialek 136, 137, 138 o powierzchni la^cznej 0,14 ha. Przedmiotowe
nieruchomosci staly sie wtasnoscia. Gminy Stewno na podstawie Umowy
darowizny udzialu V£ czesci tj. Akt Notarialny nr 7584/2011 z dnia 13.12.2011
roku od Pana Mieczystawa Kwasniaka oraz Umowy sprzedazy udziatu !4 czesci
tj:. Akt Notarialny nr 4328/2013 z dnia 25.07.2013 roku od Pani Sabiny
Koztowskiej. Nieruchomosc objeta jest Ksiega. Wieczysta. nr KW
PT10/00059142/0 prowadzonq przez Sajd Rejonowy w Opocznie.

Nieruchomosc nie jest objeta waznym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.

Wartosc rynkowa nieruchomosci zostanie okreslona w operacie
szacunkowym sporza.dzonym przez rzeczoznawce maja^tkowego.

Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomosciami (Dz. U. z 2014r. poz. 518) zasadq jest zbywanie nieruchomosci
stanowiacych wlasnosc jednostki samorza.du terytorialnego w drodze przetargu.

Z uwagi na powyzsze uzasadnione jest wyrazenie zgody na sprzedaz
opisanej wyzej nieruchomosci.


