
UCHWAŁA NR 167/XXVIII/2021 
RADY GMINY OPATÓW 

z dnia 24 czerwca 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność 
 Gminy Opatów 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., 
poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 
z 2020r., poz. 1990 z późn. zm.)         

Rada Gminy Opatów uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Opatów 
położonych w miejscowości Waleńczów, obręb Waleńczów, jednostka ewidencyjna Opatów, opisanych w KW       
nr CZ2C/00043367/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Częstochowie X Zamiejscowy Wydział Ksiąg 
Wieczystych w Kłobucku, oznaczonych ewidencyjnie jako działki: nr 120/13 o pow. 0,1429 ha, nr 120/14 o pow. 
0,1171 ha, nr 120/15 o pow. 0,1191 ha, nr 120/16  o pow. 0,1212 ha,  nr 120/17 o pow. 0,1738 ha. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Opatów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Opatów 

 
 

Mirosław Szewczuk 
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UZASADNIENIE 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020r., poz. 713 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał                     
w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących m. in. zasad 
nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości.  

W 2020r. Gmina Opatów dokonała podziału nieruchomości, stanowiącej jej własność, położonej      
w miejscowości Waleńczów przy ul. Topolowej, obręb Waleńczów, w wyniku którego powstały m.in. 
następujące działki gruntu oznaczone w ewidencji gruntów i budynków numerami: 120/13 o pow.            
0,1429 ha, 120/14 o pow. 0,1171 ha, 120/15 o pow. 0,1191 ha, 120/16 o pow. 0,1212 ha, 120/17 o pow. 
0,1738 ha, dla których Sąd Rejonowy w Częstochowie X Zamiejscowy wydział Ksiąg Wieczystych              
w Kłobucku prowadzi KW nr CZ2C/00043367/2. Działki te stanowią w Miejscowym Planie 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Opatów tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną i zostały zaplanowane w bieżącym roku kalendarzowym do sprzedaży w drodze przetargu w 
celu realizacji planów budżetowych Gminy Opatów. 

Podjęcie niniejszej uchwały jest niezbędne, aby przeprowadzić procedurę zmierzającą do zbycia 
wymienionych wyżej działek.  
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