
PROJEKT 

Uchwała nr  …… /……. /  2015 

Rady Gminy Michałowice 

z dnia ……………. 2015 r. 

 

w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Michałowice nieruchomości 

gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Opacz-Kolonia. stanowiącej działki nr ewid 

166/1 i 166/6,  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9 lit. a i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.) w związku z art. 9021 

Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

Wyraża się zgodę na nieodpłatne przejęcie na własność Gminy Michałowice nieruchomości 

gruntowej uregulowanej w KW WA1P/00018421/3 stanowiącej działki ewid. nr 166/1 o pow. 

0,0121 ha oraz nr 166/6 o pow. 0,0414 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Opacz-Kolonia w 

gminie Michałowice. 

 

§ 2 

Źródłem pokrycia kosztów zawarcia w formie aktu notarialnego, umowy nabycia przez Gminę 

Michałowice nieruchomości opisanej w § 1, będą dochody własne budżetu Gminy. 

 

§ 3 

Nabytą nieruchomość gruntową, wymienioną w § 1 przeznacza się na powiększenie gminnego 

zasobu nieruchomości Gminy Michałowice.  

 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice. 

 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

do projektu Uchwały Rady Gminy 

w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Michałowice nieruchomości 

gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Opacz-Kolonia. stanowiącej działki nr ewid 

166/1 i 166/6.  

Pismem z 15.03.2015 r. Państwo Hanna i Jerzy małż. Kaśnikowscy wnioskowali 

o nieodpłatne przekazanie na własność Gminy Michałowice wyżej wymienionych działek. W 

planie zagospodarowania przestrzennego działki te oznaczone są symbolem 25 KDW – tereny 

dróg wewnętrznych.  

Aktualnie działka ewidencyjna nr 166/1 stanowi poszerzenie ulicy Mokrej zaś działka 166/6 

stanowi drogę dojazdową do działek 166/3, 1668/4, 166/5, 166/7, 166/8, 166/9. W załączeniu 

mapa poglądowa w skali 1:1000 

 

 


