
 
UCHWAŁA NR XIV/101/20 
RADY GMINY CIEL ĄDZ 

 
   z dnia 10 lutego 2020 r. 

 
 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości 
gruntowej stanowiącej mienie komunalne gminy Cielądz.   
 
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815) oraz art. 13 
ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 65), uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej 

stanowiącej mienie komunalne Gminy Cielądz, którą tworzą działki ewidencyjne, położone  

w obrębie wsi Ossowice, oznaczone numerami ewidencyjnymi:  

1) 479/1 o powierzchni 0,0100 ha, 

2) 479/2 o powierzchni 0,0031 ha,  

3) 479/3 o powierzchni 0,0500 ha, 

4) 479/4 o powierzchni 0,0022 ha, 

5) 479/5 o powierzchni 0,0100 ha, 

dla których Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi 

księgę wieczystą nr LD1R/00042690/7, w celu poprawienia warunków zagospodarowania 

nieruchomości przyległej, sąsiedniej działki nr 480. 

 
§ 2. Lokalizację działek, o których mowa w § 1 przedstawia załącznik graficzny do 

niniejszej uchwały. 

 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cielądz. 

 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
              PRZEWODNICZĄCA 

 RADY GMINY  
 

                        Małgorzata Rosa 
 
 

 



UZASADNIENIE 

 
do uchwały Nr XIV/101/20 Rady Gminy Cielądz z dnia 10 lutego 2020 roku w sprawie 

wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej mienie 

komunalne gminy Cielądz. 

 

Zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Cielądz, oznaczonej w ewidencji 

gruntów jako działki 479/1 o powierzchni 0,01 ha, 479/2 o powierzchni 0,0031 ha, 479/3  

o powierzchni 0,05 ha, 479/4 o powierzchni 0,0022 ha oraz 479/5 o powierzchni 0,01 ha, 

położone w obrębie Ossowice poprawi warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej - 

stawu – składającej się z działki ewidencyjnej o numerze 480 w obrębie Ossowice i następuje 

na wniosek jej właściciela. 

Działki nr nr 479/1, 479/2, 479/3, 479/4 oraz 479/5 stanowią według wypisu z rejestru 

gruntów - grunty pod stawami, będące groblami wokół stawu stanowiącego działkę prywatną 

o numerze ewidencyjnym 480, której właściciel ubiega się o nabycie ww. działek, które ze 

względu na swój kształt, powierzchnię i położenie nie mogą być zagospodarowane jako 

odrębna nieruchomość.            

 

 
              PRZEWODNICZĄCA 

 RADY GMINY  
 

                        Małgorzata Rosa 
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