
UCHWAŁA NR XVIII/108/16 
Rady Gminy Kowiesy 

z dnia 24 czerwca 2016 roku 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. u. z 2016 r. poz. 446) w związku z art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt 6 USt«ł;W}' z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 i poz. 1777 orazz2016 r. poz. 
65) oraz § 4 pkt 1 i § 5 pkt 2 Zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy 
Kowiesy, stanowiących Załącznik do Uchwały Nr XXVI/142/09 Rady Gminy Kowiesy z dnia 29 
czerwca 2009 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność 
Gminy Kowiesy (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 7 sierpnia 2009 roku Nr 229, poz. 2072) 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 165/3 o pow. 
0,12 ha położona w obrębie Kowiesy, będąca własnością Gminy Kowiesy na podstawie decyzji 
Wojewody Skierniewickiego G.IV.7228-1296/91 z dnia 16.04.1991r., dla której w Sądzie Rejonowym 
w Rawie Mazowieckiej w IV wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta 
LDlR/00024435/0. 

§ 2. Działka, o której mowa w § 1 zostanie podzielona na 3 odrębne działki: 
1) działka nr 165/4 o pow. ok. 0,01 ha; 
2) działka nr 165/5 o pow. ok. 0,09 ha; 
3) działka nr 165/6 o pow. ok. 0,02 ha. 

Dokładna powierzchnia wyodrębnionych działek zostanie określona, kiedy decyzja zatwierdzająca 
przedmiotowy podział stanie się ostateczna. 

§ 3. 1. Zwalnia się z obowiązku zbycia w drodze przetargu działki opisane w § 2 pkt 2 i 3 pod 
warunkiem ich zbycia na rzecz właścicieli działek przyległych w celu poprawy warunków ich 
zagospodarowania. 
2. Działka opisana w § 2 pkt 1 pozostanie w gminnym zasobie nieruchomości, celem powiększenia 
pasa drogowego. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kowiesy. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

PRZEWODl'l!CZA,CY 
R.L\DY GMINY KOVVIESY 

. -I. ,;'v.!.-7 / 
'- / <-' 

.Zuzanno Dudziak 


