
UCHWALA NR LI/366/14
RADY GMINY SLAWNO

z dnia 29 pazdziernika 2014 r.

w sprawie zbycia nieruchomosci poiozonej w obrebie wsi
Zachorzow.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorza.dzie gminnym (Dz. U. z 201 3r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318 oraz
z 2014r. poz. 379 i poz.1072) oraz art. 13 ust. 1 i art.37 ust.2 pkt. 6 Ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2014 r.
poz. 518, poz.659, poz.805 i poz.906) Rada Gminy Slawno, uchwala
co nastepuje:

§ 1.1.Wyraza si§ zgod§ na zbycie w trybie art. 37 ust.2 pkt. 6 ustawy
o gospodarce nieruchomosciami, nieruchomosci potozonej w obrebie wsi
SJawno, stanowia.cej wtasnosc Gminy Slawno, na podstawie
KW PT 10/00057 109/3 prowadzonej przez Sa.d Rejonowy w Opocznie,
oznaczonej numerem dziatki 1337/2 o powierzchni 0,0558 ha.

2.Zbycie w drodze bezprzetargowej ma nastapic w celu poprawy
warunkow zagospodarowania nieruchomosci przylegtej, stanowia.cej wlasnosc
Jerzego i Jolanty matz. Snochowskich, gdyz nie moze bye zagospodarowana
jako odrebna nieruchomosc.

§ 2.Wykonanie uchwafy powierza sie Wojtowi Gminy.

§ S.Uchwata wchodzi w zycie z dniem uchwalenia.



Uzasadnienie:

Gmina Stawno jest wtascicielem nieruchomosci gruntowej,
zabudowanej, potozonej w obrebie wsi Zachorzow, oznaczonej numerem
dziatki 1337/2 o powierzchni 0,0558 ha. Przedmiotowa nieruchomosc powstata
w wyniku podziatu dziatki 1337, ktora to stata sie wlasnoscia^ Gminy Stawno na
podstawie Decyzji Wojewody Lodzkiego nr GN-IV.7532.264.2011.PLJ z dnia
30.08.2011r. Nieruchomosc objeta jest Ksi^ga^ Wieczyst^
nr KW PT10/00057109/3 prowadzona^ przez Sgd Rejonowy w Opocznie.

Nieruchomosc nie jest objeta waznym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.

Wartosc rynkowa nieruchomosci zostanie okreslona w operacie
szacunkowym sporzqdzonym przez rzeczoznawc§ majajkowego.

Zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt.6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
0 gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2014r. poz. 518 z pozn. zm.)
przedmiotem zbycia w drodze bezprzetargowej moze bye czesc
nieruchomosci, jezeli moze poprawic warunki zagospodarowania
nieruchomosci przylegtej, stanowi^cej wtasnosc osoby, ktora zamierza t§
czesc nieruchomosci nabyc, jezeli nie moze bye zagospodarowana jako
odr^bna nieruchomosc. Panstwo Jerzy i Jolanta malz. Snochowscy uzytkuĵ
przedmiotow^ nieruchomosc jako czesc swojej posesji. Sciana budynku
mieszkalnego zlokalizowanego na dziatkach oznaczonych nr 88, 89, 91, 92
biegnie po granicy z przedmiotow^ dziatka, 1337/2. Na tej nieruchomosci
znajduja, sie obiekty budowlane wzniesione przez Panstwo Snochowskich
tj. ogrodzenie betonowe od strony s^siadow oraz ogrodzenie z klinkieru od
strony drogi publicznej, chodnik wykonany z kostki brukowej, schody
umozliwiaĵ ce wejscie do domu mieszkalnego oraz przyt^cza wody, kanalizacji
sanitarnej i gazu. Wielkosc, ksztatt oraz dotychczasowe zagospodarowanie
dziatki 1337/2 nie pozwala najej samodzielne funkcjonowanie.

Z uwagi na powyzsze oraz ztozony wniosek Przez Panstwo Jerzego
1 Jolante malz. Snochowskich, uzasadnione jest wyrazenie zgody na sprzedaz
opisanej wyzej nieruchomosci w trybie bezprzetargowym na popraw§
zagospodarowania nieruchomosci przylegtej.
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