
UCHWAŁA NR XXI/167/21 
RADY GMINY PAKOSŁAWICE 

z dnia 26 lutego 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 391 w obrębie Reńska Wieś 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 
z 2020 r., poz. 713 ze zm.) RADA GMINY PAKOSŁAWICE uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę nr 
391 o powierzchni 0,1600 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr OP1N/00038937/6, położoną w obrębie Reńska 
Wieś. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pakosławice. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Pakosławice 

 
 

Grzegorz Mazurkiewicz 
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Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 391 

w obrębie Reńska Wieś

Podjęcie niniejszej uchwały wynika z upoważnienia, zawartego w art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy
o samorządzie gminnym, który to przepis do wyłącznej właściwości Rady Gminy zastrzega prawo określenia
zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas
oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała
rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony
zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad wójt
może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą Rady, wyrażonej w drodze uchwały.

Przedmiotowa nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej nr OP1N/00038937/6. Zgodnie z rejestrem
gruntów działka posiada użytek wody (symbol W). Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego gminy Pakosławice dla terenów niezabudowanych przedmiotowa działka
znajduje się na obszarze: terenów wód śródlądowych (symbol WS). Działka zlokalizowana jest pośród gruntów
użytkowanych rolniczo przez jedną osobę.

Szczegółowe warunki zbycia nieruchomości opisanej w § 1 uchwały zostaną określone w zarządzeniu Wójta
Gminy Pakosławice w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia. Przedmiotowa
nieruchomość spełnia wszelkie warunki przewidziane prawem dla jej sprzedaży.

W związku z powyższym uzasadnione jest przygotowanie projektu niniejszej uchwały.
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