
Uchwała Nr XX/104/20 

Rady Gminy w Baćkowicach 

z dnia 27 marca 2020r. 

w sprawie sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego 

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

(Dz. U. z 2019r., poz. 506 ze zm.) w związku z art. 13 ust. 1, art. 32 ust. 1 i 2 i art.37 ust. 2 pkt 5 ustawy 

z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r., poz. 65 ze zm.) Rada Gminy 

uchwala, co następuje: 

§1 

Wyraża się  zgodę  na sprzedaż  w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego 

nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność  Gminy Baćkowice, położonej w obrębie Baćkowice, 

oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 176/27 o powierzchni 0,2020 ha, dla której Sąd 

Rejonowy w Opatowie IV Wydział  Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą  KI1T/00042204/0. 

§2 

Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy Baćkowice. 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Uzasadnienie 

do uchwały Nr XX/104/20 

Rady Gminy w Baćkowicach 

z dnia 27 marca 2020r. 

w sprawie sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego 

„DINO POLSKA" SPÓŁKA AKCYJNA UL. Ostrowska 122 63-700 Krotoszyn wnioskiem z dnia 03.03.2020r. 

(data wpływu 09.03.2020r.) wystapiła do Wójta Gminy Baćkowice o wykup prawa użytkowania 

wieczystego na własność  w trybie art. 32 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 

nieruchomościami (Dz. U. z 2020r., poz. 65 ze zm.) nieruchomości położonej w miejscowości Baćkowice 

oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 176/27 o powierzchni 0,2020 ha, dla której Sąd 

Rejonowy w Opatowie IV Wydział  Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą  KI1T/00042204/0. 

Przedmiotowa nieruchomość  stanowi własność  Gminy Baćkowice. Jest to działka zabudowana 

budynkiem należącym do użytkownika wieczystego. 

Zgodnie z art.32 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 

2020r., poz. 65 ze zm.) nieruchomość  gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste może być  sprzedana 

wyłącznie użytkownikowi wieczystemu. Z dniem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wygasa, z 

mocy prawa, uprzednio ustanowione prawo użytkowania wieczystego. 

Przepis art. 37 ust.2 pkt 5 w/w ustawy wskazuje, że jeżeli sprzedaż  nieruchomości następuje na rzecz 

użytkownika wieczystego, zbycie następuje w drodze bezprzetargowej. 

Wobec powyższego, stosownie do art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506 ze zm.) do właściwości Rady Gminy należy wyrażenie zgody na 

zbycie w/w nieruchomości. 
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