
UCHWAŁA NR XXXVIII.315.2022 
RADY GMINY KOWALA 

z dnia 25 lutego 2022 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w formie bezprzetargowej, nieruchomości niezabudowanej 
położonej w obrębie Kosów Większy. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) Rada Gminy Kowala uchwala, 
co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej 
w obrębie Kosów Większy, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1024/3 o pow. 0,0269 ha, określonej 
w załączniku graficznym  do niniejszej uchwały, stanowiącej własność Gminy Kowala, dla której Sąd 
Rejonowy w Radomiu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr RA1R/00114236/9. 

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Kowala do ustalenia ceny nieruchomości nie niższej od jej wartości 
określonej przez rzeczoznawcę majątkowego, powiększonej o koszty przygotowania nieruchomości do 
sprzedaży. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kowala. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Wiceprzewodniczący Rady 
Gminy Kowala 

 
 

Jan Tomasz Fryszkowski 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: B4C94982-4F29-479F-83B8-120576529D2D. Podpisany Strona 1



 
 
 
 
 

 

Załącznik do uchwały Nr XXXVIII.315.2022

Rady Gminy Kowala

z dnia 25 lutego 2022 r.
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Uzasadnienie 

Przedmiotem niniejszej uchwały jest wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej 
nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Kowala, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 
1024/3 o pow. 0,0269 ha, położonej w obrębie Kosów Większy, na poprawę warunków zagospodarowania 
nieruchomości przyległej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1083/4. 

Właściciel nieruchomości położonej w miejscowości Kosów, obręb Kosów Większy, gm. Kowala, 
oznaczonej jako działka nr 1083/4 wystąpił z pismem do Wójta Gminy Kowala o sprzedaż gruntu 
przylegającego do jego nieruchomości i zajętego częściowo pod groblę stawową będącą jego własnością, 
oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka nr 1024/3 o pow. 0,0269 ha, stanowiącą własność Gminy 
Kowala. 

Działka przeznaczona do sprzedaży ze względu na swoje parametry nie może być zagospodarowana jako 
odrębna nieruchomość, a łącznie z przylegającą do niej nieruchomością mogą stanowić całość fizyczną 
i gospodarczą. Sprzedaż gruntu na powiększenie nieruchomości przyległej pozwoli na jego racjonalne 
wykorzystanie a także wpłynie na uzyskanie dochodu do budżetu Gminy. Wobec powyższego zasadne jest 
przyjęcie przedłożonego projektu uchwały w sprawie sprzedaży działki nr 1024/3 o pow. 0,0269 ha,  
położonej w obrębie Kosów Większy, gm. Kowala, na rzecz właściciela sąsiedniej nieruchomości, w celu 
poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, co jest zgodne z art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.). 

 Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kowala 

  

Jan Tomasz Fryszkowski 
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