
UCHWAŁA NR XLIII.372.2022 
RADY GMINY KOWALA 

z dnia 28 lipca 2022 r. 

w sprawie  wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości 
Zenonów, obręb Huta Mazowszańska 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. Z 2022 r. poz. 559 ze zm.) i art. 25 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce 
nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1889 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości gruntowej oznaczonej 
w ewidencji gruntów jako działka nr 197/7 o pow. 0,0842 ha położonej w miejscowości Zenonów, obręb Huta 
Mazowszańska określonej w załączniku graficznym do niniejszej uchwały, stanowiącej własność osób 
fizycznych, dla której Sąd Rejonowy w Radomiu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW 
RA1R/00051917/7, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych Gminy Kowala. 

§ 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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działka do 
nabycia – działka  
nr 197/7, obręb 
Huta 
Mazowszańska 

Załącznik do uchwały Nr XLIII.372.2022

Rady Gminy Kowala

z dnia 28 lipca 2022 r.
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Uzasadnienie 

Wójt Gminy Kowala wystąpił z propozycją nabycia nieruchomości gruntowej położonej 
w miejscowości Zenonów, obręb Huta Mazowszańska gm. Kowala oznaczonej nr 197/7 o pow. 0,0842 ha 
stanowiącej własność osób fizycznych dla potrzeb własnych Gminy Kowala. 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Kowala – I etap (z 
wyłączeniem sołectwa Kosów) obejmujący sołectwa Bardzice, Grabina, Huta Mazowszańska, Kotarwice, 
Mazowszany, Parznice, Ruda Mała, Trablice [wraz ze zmianą NR XXXV.277.2021 z dnia 27.09.2021r  ( 
Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 22.10.2021 r., poz. 9038)] nieruchomość położona  jest częściowo 
w strefie o symbolu 5.3 RM – tereny strefy zabudowy zagrodowej oraz 
w strefie o symbolu 5.3 KD – drogi dojazdowe. 

W wyniku przeprowadzonych negocjacji z właścicielami nieruchomości cena zakupu przedmiotowej 
nieruchomości została ustalona na kwotę 58 940,00 zł. (słownie : pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset 
czterdzieści złotych), jednak nie wyższa niż wycena po wykonaniu operatu szacunkowego. Nabycie 
nieruchomości nastąpi umową kupna sprzedaży zawartą w formie aktu notarialnego, w terminie 6 miesięcy 
od daty podjęcia niniejszej uchwały. 

Jak stanowi ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Z 2022 r. poz. 559 ze zm.) 
do właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy,  
przekraczających zakres zwykłego zarządu, w tym między innymi rada gminy postanawia o wyrażeniu 
zgody na nabycie nieruchomości na własność gminy. 

Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie uchwały jest zasadne. 
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