
UCHWAŁA NR XVIII.136.2020 
RADY GMINY STROMIEC 

z dnia 5 października 2020 r. 

w sprawie sprzedaży nieruchomości 

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) oraz art. 13 ust.1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 
2020r., poz.65 ze zm. ) Rada Gminy Stromiec uchwala co następuje: 

§ 1. Wyraża zgodę na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Stromiec, położonych 
w miejscowości Bobrek gm. Stromiec, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki: nr 740 o pow. 0,3000ha, 
nr 798/2 o pow. 0,3000ha i nr 829 o pow. 0,29000ha dla których Sąd Rejonowy w Grójcu VIII Zamiejscowy 
Wydział Ksiąg Wieczystych w Białobrzegach prowadzi księgę wieczystą RA2G/00010555/9 oraz Wojewoda 
Mazowiecki wydał decyzję komunalizacyjną znak: SPN-R.7510.5.2020.DK z dnia 09.09.2020r. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stromiec. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Stromiec 

 
 

Michał Ziółkowski 

Id: B63347BC-3544-487F-B790-7C7A1EA477AD. Uchwalony Strona 1



Uzasadnienie

Wójt Gminy Stromiec gospodarując gminnym zasobem nieruchomości postanowił przeznaczyć do
sprzedaży nieruchomości położone w miejscowości Bobrek gm. Stromiec, oznaczone w ewidencji gruntów
jako działki: nr 740 o pow. 0,3000ha, nr 798/2 o pow. 0,3000ha i nr 829 o pow. 0,29000ha dla których Sąd
Rejonowy w Grójcu VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Białobrzegach prowadzi księgę
wieczystą RA2G/00010555/9 oraz Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję komunalizacyjną znak: SPN-
R.7510.5.2020.DK z dnia 09.09.2020r.

Zgodnie z  art. 18 ust. 2 pkt 9  lit. a ustawy o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2020r., poz. 713) do
wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy,
przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących: określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia
nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy
szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad wójt (burmistrz, prezydent miasta) może
dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy.
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