
u c h wal a Nr XV/82/16
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 15 stycznia 2016 r.

w sprawic sprzedaży nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 20l5r .. poz. 1515 z późno zm.) oraz art. II ust. 2, art. 13 ust.! i art. 37ust.2 pkt 6 ustawy z
dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 1774 z późno zm.)
Rada Gminy w Baćkowicach uchwala, co następuje:

Uznaje się za zasadne dokonanie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej
stanowiącej własność Gminy Baćkowice. polożonej w obrębie Piórków gminy Baćkowice
oznaczonej jako działki o numerach 826/8 o powierzchni 0,0382 ha i 826/9 o powierzchni
0,0150 ha, ujawnionych w Księdze Wieczystej Kw Nr KI IT/00026l 04/1 prowadzonej w Sądzie
Rejonowym w Opatowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych na rzecz właścicieli nieruchomości
przyległej oznaczonej numerami dzialek 826/4 i 826/5 obrębu Piórków, w celu poprawy warunków
jej zagospodarowania.

Sprzedaż nastąpi na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 slerpma 1997r. o gospodarce
nieruchomościami.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baćkowice.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



uzasadnienie

Nieruchomość obrębu Piórków gminy Baćkowice oznaczona numerami działek 826/8
o powierzchni 0,0382 ha i 826/9 o powierzchni 0,0150 ha, której prawo własności na rzecz Gminy
Baćkowice wpisane jest w Księdze Wieczystej Kw Nr KIl T/00026I 04/1 prowadzonej w Sądzie
Rejonowym w Opatowi e IV Wydzial Ksiąg Wieczystych sąsiaduje bezpośrednio z nieruchomością
oznaczoną numerami działek 826/4 i 826/5 o łącznej powierzchni 0.2500 ha.

Nieruchomość obrębu Piórków oznaczona numerami działek 826/4 i 826/5 stanowi
własność osób fizycznych. Jest to nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym
i budynkiem gospodarczym.

Sprzedaż nastąpi w trybie bezprzetargowym na rzecz właścicieli nieruchomości składającej
się z działek o numerach 826/4 i 826/5, w celu poprawy warunków zagospodarowania
nieruchomości przyległej, w tym ułatwi dostęp i korzystanie z budynku gospodarczego.
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