
UCHWAŁA NR XIII/84/19
RADY GMINY ŁUBNICE

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym udziałów w prawie własności 
nieruchomości

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity  
Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 13 ust.1,  art.28 ust.1 i art.37 ust.2 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm), Rada Gminy 
Łubnice uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zbycie w trybie bezprzetargowym, na rzecz pozostałych współwłaścicieli 
nieruchomości, udziałów przysługujących Gminie Łubnice na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego 
z dnia 19 sierpnia 2014 r. nr IN.IV.7510.54.2014, w wysokości 18/24 części, w prawie własności nieruchomości 
położonej w miejscowości Łyczba składającej się z działek ewidencyjnych:

- nr 39/6 o pow. 0,06 ha,

- nr 39/8 o pow. 0,27 ha,

- nr 41/2 o pow. 1,19 ha,

- nr 49/2 o pow. 0,02 ha,

- nr 49/3 o pow. 0,84 ha,

- nr 49/13 o pow. 0,18 ha,

- nr 49/14 o pow. 0,24 ha,

- nr 49/16 o pow. 0,12 ha,

- nr 49/17 o pow. 0,20 ha.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubnice.

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

Gmina Łubnice nabyła udziały w wysokości 18/24 części do nieruchomości położonej

w miejscowości Łyczba o łącznej powierzchni 3,16 ha składającej się z działek ewidencyjnych:

- nr 39/6 o pow. 0,06 ha,

- nr 39/8 o pow. 0,27 ha,
- nr 41/2 o pow. 1,19 ha,
- nr 49/2 o pow. 0,02 ha,
- nr 49/3 o pow. 0,84 ha,
- nr 49/13 o pow. 0,18 ha,
- nr 49/14 o pow. 0,24 ha,
- nr 49/16 o pow. 0,12 ha,
- nr 49/17 o pow. 0,20 ha.

na podstawie Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: IN.IV.7510.54.2014 z dnia 19 sierpnia 2014 roku.

Pozostali współwłaściciele nieruchomości wystąpili z wnioskami o sprzedaż na ich rzecz udziałów

Gminy Łubnice.

W myśl art. 37 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami

(tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm), nieruchomość jest zbywana w drodze

bezprzetargowej, jeżeli przedmiotem zbycia jest udział w nieruchomości, a zbycie następuje na rzecz innych

współwłaścicieli nieruchomości.

Mając na uwadze powyższe Rada Gminy Łubnice postanowiła podjąć uchwałę we wskazanym

brzmieniu.
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