
UCHWAŁA NR XLVIII/485/2022 

RADY GMINY MASŁÓW 

z dnia 21 lipca 2022r. 

 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika 

wieczystego, prawa własności gruntu, stanowiącego własność Gminy Masłów, 

oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1090/12, obręb Masłów 

Pierwszy 

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

gminnym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.), art. 32 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy  

z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021r. poz. 1899) Rada 

Gminy Masłów uchwala, co następuje: 

§ 1 

Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego, 

prawa własności gruntu, stanowiącego własność Gminy Masłów, oznaczonego w ewidencji 

gruntów i budynków jako działka nr 1090/12 o pow. 0,1606 ha, obręb Masłów Pierwszy, dla 

której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kielcach prowadzi księgę wieczystą 

nr KI1L/00087246/6. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 Przewodniczący Rada Gminy Masłów 

Piotr Zegadło    

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

Przedmiotem uchwały jest sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika 

wieczystego, prawa własności gruntu, stanowiącego własność Gminy Masłów, oznaczonego  

w ewidencji gruntów i budynków numerem ewidencyjnym nr 1090/12 o pow. 0,1606 ha, dla 

której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kielcach prowadzi księgę wieczystą 

nr KI1L/00087246/6. N a ww. działce zlokalizowany jest budynek gospodarczy o pow. 360m2, 

murowany, I-kondygnacyjny, stanowiący odrębny od gruntu przedmiot prawa własności. 

Teren, na którym położona jest przedmiotowa działka zgodnie z obowiązującym 

miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego sołectwa Masłów Pierwszy, 

zatwierdzonym Uchwałą Nr XLV/459/2022 Rady Gminy Masłów z dnia 28 kwietnia 2022r. 

oznaczony jest symbolami: KD-GP1- tereny drogi publicznej wojewódzkiej klasy głównej 

ruchu przyspieszonego oraz P1 – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. 

Użytkownik wieczysty wystąpił z wnioskiem o sprzedaż na jego rzecz ww. 

nieruchomości gruntowej. 

W myśl art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami 

(t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1899 z późn. zm.) nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie 

wieczyste może być sprzedana wyłącznie użytkownikowi wieczystemu na jego wniosek, zaś 

zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 5 sprzedaż ta może nastąpić w drodze bezprzetargowej. 

Zgodnie z art. 69 ww. ustawy: „Na poczet ceny nieruchomości gruntowej sprzedanej jej 

użytkownikowi wieczystemu zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego 

tej nieruchomości, określoną według stanu na dzień sprzedaży.” 

Cenę wykupu nieruchomości stanowi różnica pomiędzy wartością prawa własności  

a wartością prawa użytkowania wieczystego, ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego.  

Środki uzyskane ze zbycia przedmiotowej działki stanowić będą przychód Gminy 

Masłów i zasilą jej budżet. 

Z uwagi na powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 

 Przewodniczący Rada Gminy Masłów 

Piotr Zegadło    

 

 

 

 


