
Uchwała Nr XXXIV/270/09
Rady Gminy Masłów

z dnia 10 sierpnia 2009 roku

w sprawie: 
1)uchylenia uchwał: 
a)  nr  XLVII/383/06  Rady  Gminy  Masłów  z  dnia  19  października  2006  roku  w  sprawie 
sprzedaży  w  trybie  bezprzetargowym nieruchomości  gruntowej  oznaczonej  jako  działka 
58/2 w Domaszowicach stanowiącej własność Gminy Masłów; 
b)  nr  V/43/07  Rady  Gminy  Masłów  z  dnia  27  lutego  2007  roku  zmieniającej  uchwałę  
nr  XLVII/383/06  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  sprzedaży  w  trybie  bezprzetargowym 
nieruchomości  gruntowej  oznaczonej  jako  działka  58/2  w  Domaszowicach  stanowiącej 
własność Gminy Masłów;
2) przeznaczenia do sprzedaży działki 58/2 położonej w Domaszowicach.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 litera „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm. ), art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 1 
i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity 
z 2004 roku Dz. U. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) 
Rada Gminy Masłów uchwala, co następuje:

§ 1
Uchyla się następujące uchwały Rady Gmin Masłów:

a) nr XLVII/383/06 Rady Gminy Masłów z dnia 19 października 2006 roku w sprawie sprzedaży 
w  trybie  bezprzetargowym  nieruchomości  gruntowej  oznaczonej  jako  działka  58/2  
w Domaszowicach stanowiącej własność Gminy Masłów; 
b)  nr  V/43/07  Rady  Gminy  Masłów  z  dnia  27  lutego  2007  roku  zmieniającej  uchwałę  
nr   XLVII/383/06  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  sprzedaży  w  trybie  bezprzetargowym 
nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka 58/2 w Domaszowicach stanowiącej własność 
Gminy Masłów.

§ 2
Przeznacza się do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego, działkę oznaczoną 
w  ewidencji  gruntów  numerem  58/2  o  powierzchni  0,0800  ha  położoną  w  Domaszowicach, 
stanowiącą  własność  Gminy  Masłów,  przedstawioną  w  załączniku  graficznym  do  niniejszej 
uchwały.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Przewodnicząca Rady Gminy Masłów
/-/ Genowefa Jaros


