
PROJEKT 

Uchwała nr  …… /……. /  2015 

Rady Gminy Michałowice 

z dnia ……………. 2015 r. 

 

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na Gminę Michałowice własności 

nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 161/3, położonej w obrębie 

ewidencyjnym Reguły w gminie Michałowice. 

 

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 przekazanie na Gminę Michałowice własności nieruchomości 

gruntowej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 161/3 o pow. 0,0065 ha, uregulowanej w księdze 

wieczystej nr WA1P/00024100/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Reguły 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 wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na Gminę Michałowice własności 

nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 161/3, położonej w obrębie 

ewidencyjnym Reguły w gminie Michałowice. 

 

Pismem z 07.01.2015 r. Państwo Alicja i Michał małż. Karasińscy wnioskowali 

o nieodpłatne przejęcie przez Gminę wyżej wymienionej działki z przeznaczeniem na 

poszerzenie wewnętrznej drogi gminnej stanowiącej  działkę ewidencyjną nr 162/4.  

Działka ewidencyjna nr 161/3 została wydzielona Decyzją Nr 259/99 Wójta Gminy 

Michałowice z 21.07.1999 r. z przeznaczeniem pod drogę. W decyzji podziałowej brak 

rozstrzygnięcia, że omawiana działka przechodzi na własność Gminy. Z tej przyczyny zaistniała 

konieczność przejęcia działki na drodze postępowania cywilnego  - aktem notarialnym.   

 

 


