
RADA KEjSKA w WĄCHOCKU 
Wielkowiejska 1 

27-215 t\tachock 

UCHWAŁA NR LIII/269/2014 

RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU 

z dnia 31 października 2014 roku 

w sprawie: WYRAŻENIA ZGODY NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ 

POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI WĄCHOCK 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity: Dz. ;II. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm ) oraz art. 13 ust. 1 ustawy 

z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U„ z 2014 r. poz. 

518 z późn. zm..) 

RADA MIEJSKA W WĄCHOCKU 

uchwała co następuje: 

§ 1. 

Wyraża zgodę na zbycie nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Wąchock, położonej 

w miejscowości Wąchock, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 3035/1 o pow. 0,8522 ha, 

dla której Sąd Rejonowy w Starabhowicach Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą 

kw Nr KI1H/00015815/7. 

§2. 

Nieruchomość opisana w § 1 zostanie zbyta zgodnie z zasadami określonymi ustawą z dnia 

21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U z 2014 r poz. 518 

z późn. zm.). 

§ 3  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wąchock. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UZASADNIENIE 

Działka oznaczona w ewidencji gruntów Ni 3035/1 o pow. 0,8522 ha, położona 

w miejscowości Wąchock stanowi własność Gminy Wąchock, posiada urządzoną księgę 

wieczystą kw nr Kil }-1/00015815/7 prowadzoną Sąd Rejonowy w Starachowicach Wydział 

Ksiąg Wieczystych 
Zgodnie z polityką przestrzenną dla obszaru Gminy Wąchock określoną w studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wąchock 

powyższa działka znajduje się na terenach zieleni łęgowej i łąk w strefie zwiększonych 

wymogów ochrony walorów przyrodniczych — lokalna eko-strefa. 

W związku z koniecznością pozyskania środków finansowych w celu realizacji budżetu 

Gminy Wąchock oraz chęcią nabycia powyższej nieruchomości przez osoby fizyczne, 

zasadne jest przeznaczenie jej do sprzedaży, a tym samym podjęcie przez Radę Miejską 

niniejszej uchwały. 
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