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UCHWAŁA Nr..

RADY GMINY W BRODACH
z dnia
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej, nieruchomość
gruntową niezabudowaną stanowiącą własność Gminy Brody, położoną we wsi Styków.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U.2018.994 zpóźn.zm.) oraz art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt 6 oraz art. 67 ust. 3 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2018.2204 z późn.zm.).
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§i
Przeznacza się do sprzedaży w formie bezprzetargowej za cenę określoną przez rzeczoznawcę
majątkowego, nieruchomość gruntową niezabudowaną oznaczoną jako działka nr 2/18
o powierzchni 0,2485 ha położoną w Stykowie gm. Brody, obręb 0015, stanowiącą własność
Gminy Brody, na rzecz właściciela nieruchomości sąsiadującej od strony wschodniej.
§2
Nieruchomość opisana w §1 jest zbywana w drodze bezprzetargowej w celu poprawy
warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brody.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
do uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej,
nieruchomość gruntową niezabudowaną stanowiącą własność Gminy Brody, położoną
we wsi Styków.
Właściciele nieruchomości sąsiadującej z działką nr 2/18 w Stykowie złożyli wniosek
o nabycie przedmiotowej nieruchomości w drodze bezprzetargowej w celu poprawienia
warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona jako działka nr 2/18 o powierzchni
0,2485 ha położona w Stykowie gm. Brody, obręb 0015, stanowiąca własność Gminy Brody,
jest to nieruchomość porośnięta drzewami i krzakami samosiejkami oraz trawą, bez dostępu do
drogi publicznej. Działka sąsiaduje z działką oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków
użytkiem dr - droga, jednak jest to działka o nieregulowanym stanie prawnym, zajęta przez
PKP i fizycznie nie stanowiąca drogi.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami, nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu. W szczególności
nieruchomości mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania
w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd, a także
mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne
(aporty) do spółek, przekazywane jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw państwowych
oraz jako majątek tworzonych fundacji.
W myśl art. 37 ust. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami, nieruchomość jest
zbywana w drodze bezprzetargowej jeżeli przedmiotem zbycia jest nieruchomość lub jej części,
jeśli mogą poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej
własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza tę nieruchomość lub jej
części nabyć, jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości;
W oparciu o art. 67 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, przy sprzedaży
w drodze bezprzetargowej, o której mowa w art. 37 ust. 2 i 3, cenę nieruchomości ustala się
w wysokości nie niższej niż jej wartość.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy między innymi podejmowanie uchwał
w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących
określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania
łub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy
szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych
czynności wyłącznie za zgodą rady gminy.
W związku z powyższym, Wójt Gminy Brody może załatwić wniosek jeśli uzyska
zgodę Rady GnymV podjętą w formie uchwały.
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