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UCHWAI,A NR XIX/271/20
RADY GMINY SIERAKOWICE

z dnia I I wrzeSnia 2020 r.

w sprawie wyrazenia zgody na sprzeda2 gruntu komunarnego

Na podstawie ar1. 18ust.2pktglitera,,a" ustawy zdnia 8marca 1990r. osamorz4dzie gminnym (tekstjednolity Dz.lJ. 22020r., poz.713) oraz na podstawie art.l3ust. l ustawy zdnia 2lsierpnia 1997 r.o gospodarce nieruchomoSciami (ekst jednolity Dz.lJ. z 2020 r., poz. 65 z. p6aniejszymi zmianami)
Rada Gminy Sierakowice u c h w a I a, co nastgpuje:

$ 1'1' Wyraza sig zgodg na sprzedaz dzialki onumerze ewidencyjnym 90g14 opow. 0,01g6 hapoloZonej w obrgbie ewidencyjnym Sierakowice, kt6rej wlaScicielem jest Gmina Sierakowice , na tzeczosoby fizycznej, w celu poprawy warunk6w ,ugo.podu.owania niemchomoSci przyleglej, tj. dzialki
o numerze ewidencyjnym 555.

2' Szczegolowe polozenie dziatki zaznaczono na mapie stanowi4cej zal4cznikdo niniejszej uchwary.

$ 2. wykonanie uchwaly powierzasig w6jtowi Gminy Sierakowice.

$ 3. Uchwala wchodzi w Lrycie z dniem podjgcia.
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Gmina: Sierakowice

0brqb: Sierakowice

d2.908/4

Zalqcznik do uchwaly NrXIX127U20

Rady Gminy Sierakowice

z dnia I I wrzeSnia 2020 r.

(,,\5ft

s

''s .%)Y36s!t3

o
(1').,,0

€* /,#v/

o**

:.0

Id: 43F06F7D-36E8-499F-B3 gZ-tzSD0F26A7% I'odpisany
Strona I

,' 57{- '

.a



Uzasadnienie

Dzialka oznaczona numerem 90814 opowierzchni 0,0186 ha, polozona wSierakowicach przy ul.11 Listopada, ze wzglgdtt na maLE powieizchnig oraz kiztatt (wqski prostok4t) moze stanowii jedyniegrunt stuZ4cy poprawienie warunk6w zagospodarowania nieruchomosii przyleg*ej tj. dzialki o numerzeewidencyjnym 555.

W zwi4zkuzporyzszym zasadnym jest podjgcie niniejszej uchwaly.
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Gmina Sierakowice
Ul. Lqborska 30, Sierakowice 83-340
Tel. +48 58 681 95 00
www.sierakowice.pl

Numer zal4cznika

uchwala numer xlx/271f2o "Podiqcie uchwaly w sprawie wyra2enia
zgody na sprzedai gruntu komunalnego" zostala podiqta nastqpuiEcE
proporci4 glos6w: iestem za 1,3,jestem przeciw 0, wstrzymuiq sig 1.

Uchwata zostala podjqta w trybie jawnym, zryUJ1wiqkszo6ciq glos6w.
D ata i godzina gto s owania : 11.09.2020'1.2:57 :57

Rad ni zaglosowali iak poniZei:

Iestem za
!. Wieslaw Gafka
2. Andrzei Klasa
3. Woiciech Koszalka
4. Andrzei Krefta
5. Miroslaw Kuczkowski
6. Mariusz Labuda
7. Bosumila Okroi
8. Ian Stachnik
9. Pawel Staszek

10. Ryszard Toruficzak
tt. AndrzeiWenta
t2. PiotrWoiniak
13. Maria Wr6blewska

Wstrzymuiq siq

l. I Ryszard Piasecki

Iestem przeciw
BRAK

Obecrri radni, kt6rzy nie wziqli
udzialu w glosowaniu

BIAR

Operatorem systemu byl Admin
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