
Uchwała Nr XIX/116/08                                                                                                                              
Rady Gminy w Gniewoszowie                                                                                                                         

z dnia 27 czerwca 2008r. 
 

w sprawie  wyraŜenia zgody  na nabycie  nieruchomości  
 

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnnym 
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje: 

 

§ 1 

 WyraŜa się zgodę  na nabycie  do zasobu nieruchomości gminy Gniewoszów  
nieruchomości – budynku  usługowo – handlowego wybudowanego ze środków  własnych  

Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Gniewoszowie o powierzchni 135,7m2 połoŜonego 
w Gniewoszowie  przy ul. Lubelskiej na działce  stanowiącej  własność gminy nr 779/1 o 
powierzchni 0,0466 ha, dla której Sąd Rejonowy  prowadzi księgę wieczystą KW 41437. 

 

§ 2 

 Cena nabycia powyŜszej  nieruchomości ustalona w operacie  szacunkowym przez 
rzeczoznawcę majątkowego  wynosi: 15.000 zł. (słownie:  piętnaście  tysięcy złotych). 

 

§ 3 

 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 

§ 4 

 Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Gniewoszów. 
 

 
Uzasadnienie 

 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej  w Gniewoszowie pismem z dnia  15.11.1966r. 
śZ.14-42/66 skierowanym do Zarządu Gminnej Spółdzielni Samopomoc  Chłopska w 
Gniewoszowie  wyraziło zgodę  na przekazanie  placu przy ul. Lubelskiej  na rzecz tejŜe 
Spółdzielni przez Wydział   Gospodarki Komunalnej  Prezydium  Powiatowej  Rady Narodowej  w 
Kozienicach  pod budowę kiosków. Na powyŜszym  placu – stanowiącym  działkę  nr. 779/1 o 

pow. 466m2  Gminna Spółdzielnia  Samopomoc Chłopska wybudowała  budynek  handlowo – 
usługowy ze środków  własnych  co zostało potwierdzone  oświadczeniem  Zarządu 
Spóldzielni.Budynek handlowo – usługowy  przez Spółdzielnię   był uŜytkowany  do  2004r.  
włącznie. 

 Gmina Gniewoszów  na mocy decyzji  Wojewody Radomskiego  z dnia 21 stycznia 1997r. 
G.III.7224-K-255/96 uzyskała  własność  działki Nr 779/1 o pow. 0,0466 ha i uzyskała  wpis  w 
księdze wieczystej KW  Nr  41437 prowadzonej przez Sąd  Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych 
w Kozienicach. 

 Z podanych  wyŜej przyczyn  zachodzi konieczność   uregulowania  stanu prawnego 
istniejącego  budynku celem   przeznaczenia go po dokonaniu remontu  na lokal socjalny dla 
mieszkańców gminy. 

Przewodnicząca Rady Gminy 

Maria Halina Banaś 


