
UCHWAŁA NR 215/XXXVII/2022 
RADY GMINY OPATÓW 

z dnia 31 marca 2022 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej 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 2022r., 
poz. 559 z późn.zm.), art. 13 ust. 1, art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2021r., poz. 1899) Rada Gminy  Opatów uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej 
własność Gminy Opatów, oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów jako działka ewid. nr 233/1 o pow. 0,7828 ha, 
położonej w miejscowości Opatów, obręb ewid. Opatów, jednostka ewid. Opatów, dla której Sąd Rejonowy 
w Częstochowie X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kłobucku prowadzi księgę wieczystą numer 
CZ2C/00042669/2. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Opatów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczacy 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 2022r., poz. 559 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 dniu 9.02.2022r. do tutejszego urzędu wpłynął wniosek o udostępnienie do sprzedaży 
niezabudowanej działki gruntu oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr  233/1 o pow. 0,7828 ha, 
klasoużytek R VI,  położonej w Opatowie, obręb Opatów, jednostka ewid. Opatów.  

Działka stanowi część nieruchomości uregulowanej w KW nr CZ2C/00042669/2 
prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Częstochowie X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w 
Kłobucku i jest własnością Gminy Opatów. 

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Opatów zatwierdzonym 
Uchwałą Rady Gminy w Opatowie nr 42/XIV/2011 z dnia 22 września 2011r. (Dz. Urz. Woj. 
Śląskiego nr 279, z dnia 25.11.2011r., poz.4698) przeznaczona jest pod teren gruntów rolnych (R). 
Dostęp do drogi publicznej - ul. T.Kościuszki odbywa się poprzez działkę ewid. 2549. 

 Zgodnie z normą art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2021r., poz. 1899)  „ Z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z 
ustaw, nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu. W szczególności mogą być przedmiotem 
sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się...” , zaś na podstawie art. 37 ust. 1 powołanej ustawy „ Z 
zastrzeżeniem ust. 2 i 3, nieruchomości są sprzedawane lub oddawane w użytkowanie wieczyste w 
drodze przetargu”. 

W niniejszym przypadku nie istnieją przesłanki do bezprzetargowej formy sprzedaży, stąd 
przewiduje się zbycie działki ewid. nr 233/1 w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 

 
 
Mając powyższe na uwadze, przedkładam pod obrady sesji Rady Gminy Opatów projekt 

niniejszej uchwały. 
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