
UCHWAŁA NR XLVIII/369/2014
RADY GMINY MASŁÓW

z dnia 24 kwietnia 2014 roku

w sprawie: sprzedaży działki nr 469/7 położonej w Woli Kopcowej, stanowiącej własność
Gminy Masłów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst  jednolity:  Dz.  U.  z  2013  r.,  poz.  594)  Rada  Gminy  Masłów  uchwala,  co
następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na sprzedaż działki nr 469/7 o pow. 0,0067 ha, położonej w Woli Kopcowej,

stanowiącej własność Gminy Masłów, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach prowadzi księgę

wieczystą KI1L/00050595/9.

§ 2.

Działka, o której mowa w § 1 przedstawiona jest na załączniku graficznym nr 1 do niniejszej

uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/-/ Sylwester Wojtyna

Przewodniczący Rady Gminy Masłów 



U z a s a d n i e n i e  
do Uchwały Nr XLVIII/369/2014

Rady Gminy Masłów
z dnia 24 kwietnia 2014 roku

Gmina Masłów jest właścicielem działki nr 469/7 o pow. 0,0067 ha położonej w Woli

Kopcowej.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa

Wola Kopcowa działka nr 469/7 położona jest na terenie oznaczonym symbolem MN – teren

zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej,  gdzie  dopuszcza  się  lokalizację  urządzeń  i  sieci

infrastruktury technicznej. 

Zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę wydanym

przez Starostwo Powiatowe w Kielcach z dnia 06.01.2004 r. Nr 123/2003  na przedmiotowej

nieruchomości przewidziana jest budowa pompowni liniowej P2.

Na tej podstawie osoba prawna realizuje na tej nieruchomości projekt „Kompleksowa

ochrona wód podziemnych aglomeracji kieleckiej” i jest zainteresowana jej nabyciem.

Zgodnie z art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) nieruchomości są sprzedawane

lub oddawane w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 9 litera „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594) został przygotowany stosowny projekt

uchwały w powyższej sprawie.

/-/ Sylwester Wojtyna

Przewodniczący Rady Gminy Masłów 


