
UCHWAŁA  Nr LXIII/321/10
Rady  Miejskiej  w  Iłży

z dnia 30 sierpnia 2010 roku

w sprawie sprzedaży nieruchomości

                Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 roku 
o  samorządzie  gminnym  (tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2001  roku  Nr  142,  poz.  1591 
z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1, art. 28, art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku Nr 261, poz. 
2603 z późn. zm.) Rada Miejska w Iłży uchwala co następuje:

§ 1.
                Zwalnia się z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości 
położonej  w  Iłży  przy  ulicy  Garbarskiej,  oznaczonej  w  ewidencji  gruntów  jako 
działka  nr  290/1  o  powierzchni  39  m2 przeznaczonej  pod  realizację  urządzeń 
infrastruktury technicznej tj. stacji transformatorowej.

§ 2. 
                Wyraża zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości 
położonej  w  Iłży  przy  ulicy  Garbarskiej,  oznaczonej  w  ewidencji  gruntów  jako 
działka nr  290/1  o powierzchni  39 m2, dla której Sąd Rejonowy w Lipsku prowadzi 
księgę wieczystą Nr 5145A.

§ 3.
                Wyraża zgodę na ustanowienie nieodpłatnej służebności drogowej o 
szerokości  3,0  m  przez  działkę  nr  291  w  celu  zapewnienia  dla  każdoczesnego 
właściciela prawa przejazdu i przechodu do działki nr 290/1 o powierzchni 39 m2.

§ 4.
                Sprzedaż nieruchomości opisanej w § 2 nastąpi dla PGE ZEORK 
Dystrybucja Sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej pod budowę stacji transformatorowej.

§ 5.
                Traci moc uchwała Nr XLVIII/260/09 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 30 
grudnia 2009 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości.

§ 6.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłży.

§ 7.
                Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy 
ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Iłży.



U z a s a d n i e n i e
do projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości

                Nieruchomość położona w Iłży przy ul. Garbarskiej, oznaczona 
w  ewidencji  gruntów  jako  działka  nr  290/1  o  powierzchni  39  m2 stanowi 
własność Gminy Iłża.
                Grunt ten przeznaczony będzie na cele statutowe PGE ZEORK 
Dystrybucja  Sp.  z  o.o.  w  Skarżysku-Kamiennej  tj.  realizację  urządzeń 
infrastruktury technicznej – budowa stacji transformatorowej.
Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży nie posiada dostępu do drogi, 
dlatego niezbędne jest ustanowienie służebności drogowej o szerokości 3,0 m 
przez działkę nr 291 w celu zapewnienia dla PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z 
o.o. w Skarżysku-Kamiennej dojazdu do nabywanego gruntu.
                Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia projekt uchwały uważam  
za zasadny.

                                                                              Wnioskodawca


