
 

UCHWAŁA NR LVI/287/2022 

RADY GMINY TCZÓW 

z dnia 28 czerwca 2022 r. 

 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej, udziału  

w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, na rzecz innych współwłaścicieli 

nieruchomości. 

 

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

gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 25 ust. 1 i 2 w zw. z art. 23 

ust. 1 pkt 7 i art. 37 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), Rada Gminy Tczów 

uchwala co następuje: 

 

§ 1. Wyraża się zgodę na zbycie w drodze bezprzetargowej, będącego własnością Gminy 

Tczów, udziału wynoszącego 1/3 własności nieruchomości zabudowanej budynkiem 

mieszkalnym, położonej w Gminie Tczów, obręb Rawica, oznaczonej w ewidencji gruntów jako 

działka ewidencyjna nr 564, o powierzchni 0,98 ha, na rzecz innych współwłaścicieli 

nieruchomości. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tczów. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Na oryginale podpisała 

Przewodnicząca Rady Gminy 

Katarzyna Gleguła 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, 

do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych 
gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad nabywania, zbywania  
i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony 
dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; 
uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas 
oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama 
nieruchomość; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za 
zgodą rady gminy. W myśl z kolei art. 37 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 21  
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, nieruchomość jest zbywana w drodze  
bezprzetargowej, jeżeli przedmiotem zbycia jest udział w nieruchomości, a zbycie następuje 
na rzecz innych współwłaścicieli nieruchomości. 

Gmina Tczów jest właścicielem udziału wynoszącego 1/3 własności nieruchomości 
zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Gminie Tczów, obręb Rawica, oznaczonej  
w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 564 o powierzchni 0,98 ha. Przedmiotowy 
udział w nieruchomości ma zostać sprzedany na rzecz innych właścicieli nieruchomości. 
Istnieje zatem możliwość sprzedaży przedmiotowej nieruchomości w drodze bezprzetargowej. 

 
W związku z powyższym zasadne jest podjęcie przez Radę Gminy Tczów przedmiotowej 

uchwały. 
 
 
 

Na oryginale podpisała 
Przewodnicząca Rady Gminy 

Katarzyna Gleguła 
 


