UCHWAŁA NR XLII/285/2018
RADY GMINY TUCZĘPY
z dnia 11 kwietnia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej
Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tj. Dz. U.
z 2017 r., poz.1875 z późniejszymi zmianami/ w związku z art.28 ust.1,2,3, art.37 ust.2, pkt. 6 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tj. Dz.U. z 2018 r., poz.121 ze zm/ Rada Gminy Tuczępy
uchwala, co następuje:
§ 1.
Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej
w miejscowości Dobrów nr działki 149/8 o pow. 0,0361 ha, będąca własnością Gminy Tuczępy na podstawie
decyzji Wojewody Znak IG.IV.7532.68.2.2011 wpisana do KW KI1B/00065634/3 która nie może być
zagospodarowana jako odrębna nieruchomość.
Zbycie nieruchomości następuje w celu poprawienia
warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych oznaczonych nr ewidencyjnymi; 149/15 położonej
w Dobrowie i 339/9 położonej w Rzędowie stanowiące użytkowanie wieczyste Firmy Hydrogeotechnika Sp.
z o.o ul. Ściegiennego 262A, Kielce.
§ 2.
Cena sprzedaży zostanie ustalona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tuczępy.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Jacek Wilk
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Uzasadnienie
W celu poprawienia warunków zagospodarowania
nieruchomości przyległej która nie może być
zagospodarowane jako odrębna nieruchomości o nr ewidencyjnych 149/8 położonych w Dobrowie na rzecz
działek przyległych o nr149/15 i 339/9 stanowiące użytkowanie wieczyste Firmy Hydrogeotechnika Sp. z o.o
ul. Ściegiennego 262A Kielce.
Działka aktualnie nie spełnia funkcji drogi wewnętrznej, więc zasadne staje się podjęcie takiej uchwały
zgodnie z art.7 ust.1, pkt.1 i art.18 ust 2 pkt.9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym
/tekst jedn. Dz.U. z 2017, poz.1875 z późn. zm./ a także zgodnie z art 28 ust.1,2,3 i art.37 ust.2 pkt.6 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami /tj. Dz.U. z 2018 r, poz.121 ze zm/.
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