
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY BOGORIA

z dnia 26 marca 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 28 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (tekst jednolity z 2010 roku Dz. U. Nr 102, poz. 651 z późń. zm.), Rada Gminy w Bogorii 
uchwala co następuje:  

§ 1. Wyraża się zgodę na zbycie poprzez sprzedaż w drodze przetargu publicznego nieruchomości gruntowe 
stanowiące własność gminy położone w miejscowości Niedźwiedź, oznaczone w ewidencji gruntów numerami: 

- 259 o powierzchni 0,40 ha, 

- 480 o powierzchni 0,45 ha, 

- 618/4 o powierzchni 0,91ha, 

- 620/2 o powierzchni 0,30 ha, 

- 653 o powierzchni 0,23 ha, 

– dla których prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Sandomierzu, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg 
Wieczystych z siedzibą w Staszowie księga wieczysta Nr. KI1A/00035998/2 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Maciej Tutak
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Uzasadnienie

Uchwały Nr...... 

Działki położone w obrębie Niedźwiedź o numerach ewidencyjnych: 

259 o powierzchni 0,40 ha, 480 o powierzchni 0,45 ha, 618/4 o powierzchni 0,91 ha, 620/2 o powierzchni 
0,30 ha, 653 o powierzchni 0,23 ha są własnością Gminy Bogoria, dla których Sąd Rejonowy w Sandomierzu 
IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Staszowie prowadzi księgę wieczystą 
KI1A/00035998/2. Wyżej wymienione nieruchomości nie są użytkowane przez Gminę Bogoria i nie są 
przewidziane do realizacji inwestycji gminnych. 

Dlatego podjęcie uchwały przez Radę Gminy Bogoria w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek: 259 
o powierzchni 0,40 ha, 480 o powierzchni 0,45 ha, 618/4 o powierzchni 0,91ha, 620/2 o powierzchni 0,30 ha, 
653 o powierzchni 0,23 ha jest zasadne. 
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