
Projekt

Wójta Gminy Miedźno z dnia  4 lipca 2018 r.

UCHWAŁA NR ___/___/2018
RADY GMINY MIEDŹNO

z dnia .................... 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miedźno

Na  podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.  a, ustawy  z dnia  8 marca  1990 r.  o samorządzie  gminnym  (Dz. U.
z 2018 poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 13 ust.1 i art. 37 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz.U. z 2018 poz.121, z późn. zm.), Rada Gminy Miedźno 

uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża  się  zgodę  na  zbycie  w drodze  bezprzetargowej  nieruchomości  niezabudowanej,  położonej
w Ostrowach nad Okszą, oznaczonej jako działka nr 2707/2 o pow. 0,0575 ha, opisanej w księdze wieczystej nr
CZ2C/00029766/5  prowadzonej  przez  Sąd  Rejonowy  w Częstochowie  X  Zamiejscowy  Wydział  Ksiąg
Wieczystych w Kłobucku, stanowiącej własność Gminy Miedźno.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

      § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

W dniu 14 marca 2018 roku wpłynął do Urzędu Gminy Miedźno wniosek Pani Anny Modlińskiej dotyczący
możliwości  wykupu  działki  nr  2707/2  położonej  w Ostrowach nad  Okszą,  a  stanowiącej  własność  Gminy
Miedźno.  Uzasadnieniem  wniosku  była  chęć  poprawienia  warunków  zagospodarowania  sąsiedniej
nieruchomości, działki 2706, której jest właścicielem.

Działka  2707/2  w miejscowym  planie  zagospodarowania  przestrzennego,  zgodnie  z  uchwałą  nr
138/XIX/2008  Rady  Gminy  Miedźno  z dnia  17 kwietnia  2008 r.  w  sprawie  miejscowego  planu
zagospodarowania  przestrzennego  obejmującego  obszar  położony  w sołectwie Ostrowy  jest  oznaczona
symbolem RZ oznaczającym łąki i pastwiska. Została ona zakupiona na rzecz Gminy w związku z planowanym
przeprowadzeniem przez nią połączenia odcinków kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrowy nad Okszą.
Ze  względu  na  wykonanie  inwestycji  w  inny  sposób  cel,  na  który  działka  została  zakupiona  stał  się
bezprzedmiotowy.  Niekorzystne  położenie  działki  w dolinie  rzeki  Okszy  Białej,  jej  kształt  (czworobok
o szerokości tylko 10 m) oraz brak połączenia z drogą publiczną, nie dają możliwości wykorzystania działki
2707/2 na inne cele publiczne. 

Sprzedaż  działki  2707/2  została  zaopiniowana  pozytywnie  przez  komisje  Infrastruktury  Rozwoju  Wsi
i Rolnictwa  oraz  Komisję  Budżetu,  Oświaty,  Kultury,  Sportu  i Zdrowia.  Ze  względu  na  bezpośrednie
sąsiedztwo  działek  i  uzasadnienie  wniosku możliwym  jest  zastosowanie  przepisu  art. 37 ust.2  pkt 6 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 poz.121, z późn. zm.).

Wartość nieruchomości  oszacowano na  kwotę 2357,00  zł.  W toku negocjacji  strony ustaliły,  że  działka
zostanie zbyta za 2400,00 zł. Koszty notarialne pokryje nabywca.
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