
UCHWAŁA NR XLVI.386.2022 
RADY GMINY KOWALA 

z dnia 21 października 2022 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej 
stanowiącej własność Gminy Kowala, położonej w obrębie Kosów Większy 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559 ze zm.) w związku z art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 1 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 sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej 
w obrębie Kosów Większy, gm. Kowala oznaczonej w ewidencji gruntów nr: 1256/1 o pow. 0,0858 ha, 1256/2 
o pow. 0,0930 ha, 1256/3 o pow. 0,0930 ha, 1256/4 o pow. 0,0930 ha, 1256/5 o pow. 0,0931 ha, 1256/6 o pow. 
0,0930 ha, 1256/7 o pow. 0,0930 ha, 1256/8 o pow. 0,0930 ha, 1256/9 o pow. 0,0929 ha, określonej 
w załączniku graficznym do niniejszej uchwały, stanowiącej własność Gminy Kowala, dla której Sąd 
Rejonowy w Radomiu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW Nr RA1R/00114236/9. 

§ 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 XLVI.386.2022

Rady Gminy Kowala

z dnia 21 października 2022 r.
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Uzasadnienie 

Przedmiotem niniejszej uchwały jest wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości 
gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Kosów Większy, gm. Kowala oznaczonej w ewidencji 
gruntów nr: 1256/1 o pow. 0,0858 ha, 1256/2 o pow. 0,0930 ha, 1256/3 o pow. 0,0930 ha, 1256/4 o pow. 
0,0930 ha, 1256/5 o pow. 0,0931 ha, 1256/6 o pow. 0,0930 ha, 1256/7 o pow. 0,0930 ha, 1256/8 o pow. 
0,0930 ha, 1256/9 o pow. 0,0929 ha zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym. 

Dla nieruchomości została wydana decyzja o warunkach zabudowy określająca przeznaczenie gruntu pod 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 

Uchwałą Nr XXXI.241.2021 Rada Gminy Kowala z dnia 30 kwietnia 2021 r. Gmina Kowala przystąpiła 
do opracowania planu zagospodarowania części wsi Kosów obejmującej obszar przedmiotowej 
nieruchomości. Według Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  przestrzennego gminy 
Kowala nieruchomość przeznaczona do sprzedaży zlokalizowana jest na terenach zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, zagrodowej, usługowej. 

W związku z przeznaczeniem powyższej nieruchomości oraz zainteresowaniem ze strony potencjalnych 
nabywców, podjęcie niniejszej uchwały jest niezbędne celem wszczęcia procedury zmierzającej do jej 
zbycia. 

 Przewodniczący Rady Gminy Kowala 

  

Dariusz Chruślak 
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