
U C H W A Ł A  N R 261/XXXIII/14 

Rady Gminy Nowy Duninów 

z dnia 26 czerwca 2014 roku 

 

w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej niezabudowanej działki,  

                  położonej  w miejscowości i gminie Nowy Duninów. 

                   

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

samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 37 ust. 2 pkt 6 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z 2010 

roku Dz. U. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Rada Gminy Nowy Duninów  u c h w a l a , co 

następuje: 

  § 1 

Wyraża zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej niezabudowanej działki, położonej w 

obrębie wsi Nowy Duninów gmina Nowy Duninów oznaczonej numerem ewidencyjnym 

191/2 o pow. 0,0602  ha z przeznaczeniem na dołączenie do działki sąsiedniej nr 191/3, 

stanowiącej własność Dariusza Augustyniaka zam. Nowy Duninów w celu poprawy 

warunków jej zagospodarowania. 

§ 2 

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

§ 5 

Traci moc Uchwała Nr 304/XXXVII/98 z dnia 28.01.1998 r. w sprawie przeznaczenia do 

sprzedaży działek budowlanych, położonych w miejscowości i gminie Nowy Duninów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

Działka nr 191/2 o pow. 0,0602 ha położona w obrębie Nowy Duninów posiada 

niezbyt dużą powierzchnię oraz na dzień dzisiejszy nie posiada dostępu do drogi publicznej. 

Poczynione próby udrożnienia projektowanej drogi nie przyniosły rezultatów, ponieważ 

właściciele gruntów przez które przebiega projektowana droga nie są zainteresowani jej 

udrożnieniem oraz nie wyrażają zgody na sprzedaż gruntów przeznaczonych pod tę drogę.  

Z uwagi na powyższe w najbliższej przyszłości w/w droga nie powstanie. 

Ponadto z wnioskiem o sprzedaż wskazanej działki wystąpił Pan Dariusz Augustyniak, który 

jest właścicielem działki sąsiedniej nr 191/3 o pow. 0,0686 ha. Dołączenie jej do działki 

sąsiedniej poprawi warunki jej zagospodarowania. 

 


