
UCHWAŁA NR XXIX.229.2021 
RADY GMINY KOWALA 

z dnia 12 marca 2021 r. 

w sprawie odpłatnego nabycia przez Gminę Kowala prawa własności nieruchomości gruntowej 
niezabudowanej położonej w obrębie Huta Mazowszańska, gm. Kowala 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) Rada Gminy Kowala uchwala co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie przez Gminę Kowala prawa własności nieruchomości gruntowej 
niezabudowanej położonej w obrębie Huta Mazowszańska, gm. Kowala, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 
146/3 o pow. 0,1222 ha, określonej w załączniku graficznym do niniejszej uchwały, stanowiącej własność 
osoby fizycznej, dla której Sąd Rejonowy w Radomiu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę 
wieczystą. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kowala. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Kowala 

 
 

Dariusz Chruślak 
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Załącznik do uchwały Nr XXIX.229.2021

Rady Gminy Kowala

z dnia 12 marca 2021 r.
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Uzasadnienie

Przedmiotem niniejszej uchwały jest wyrażenie zgody na odpłatne nabycie nieruchomości oznaczonej
w ewidencji gruntów nr 146/3 o pow. 0,1222 ha, położonej w obrębie Huta Mazowszańska, gm. Kowala
stanowiącej własność osoby fizycznej. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
Gminy Kowala nieruchomość położona jest w strefie o symbolu 5.2 RM -tereny zabudowy zagrodowej.

Z wnioskiem o zamianę przedmiotowej nieruchomości na nieruchomość położoną w obrębie Kosów
Większy oznaczoną w ewidencji gruntów nr 1080/39 o pow. 0,0889ha, stanowiącą własność Gminy Kowala
wystąpił właściciel nieruchomości. W toku późniejszych negocjacji właściciel nieruchomości wyraził wolę
sprzedaży ww. nieruchomości na rzecz Gminy Kowala w celu utworzenia terenów rekreacyjnych, w tym
siłowni zewnętrznej dla mieszkańców miejscowości Zenonów.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym do właściwości Rady Gminy należą
wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, w szczególności podejmowanie uchwał
w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu w tym zasad nabywania
nieruchomości.

Wobec złożonej wstępnie deklaracji właściciela o sprzedaży nieruchomości i pozytywnej opinii Komisji
Budżetowej na posiedzeniu w dniu 7 września 2020 r. podjęcie uchwały jest zasadne.

Przewodniczący Rady Gminy Kowala

Dariusz Chruślak
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