UCHWAŁA NR VI.30.19
RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA
z dnia 22 lutego 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500) oraz art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 i 2348, z 2019 r. poz. 270)
Rada Gminy Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Rawa Mazowiecka, oznaczonej numerem działki ewidencyjnej 646/2, o powierzchni 0,0751 ha,
położonej w obrębie Konopnica, dla której Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej IV Wydział Ksiąg
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LD1R/00042039/6.
§ 2. Nieruchomość opisana w §1 zostanie zbyta na rzecz właściciela nieruchomości przyległej – składającej
się z działek ewidencyjnych o numerach: 483/1, 483/2, 484, 485, 486, 489/6 i 593/5.
§ 3. Lokalizację działek, o których mowa w §1 i §2 przedstawia załącznik graficzny do uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rawa Mazowiecka.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Katarzyna Klimek

Załącznik do uchwały Nr VI.30.19
Rady Gminy Rawa Mazowiecka
z dnia 22 lutego 2019 r.

Uzasadnienie
Zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rawa Mazowiecka, oznaczonej w ewidencji gruntów
numerem działki 646/2 o powierzchni 0,0751 ha położonej w obrębie Konopnica poprawi warunki
zagospodarowania nieruchomości przyległej – składającej się z działek ewidencyjnych o numerach: 483/1,
483/2, 484, 485, 486, 489/6 i 593/5 i następuje na wniosek ich właściciela.
Działka nr 646/2 stanowi wąski pas gruntu położony pomiędzy działkami, których właściciel ubiega się
o jej nabycie i ze względu na swój kształt, powierzchnię i położenie nie może być zagospodarowana jako
odrębna nieruchomość.

