
PROJEKT 

Uchwała nr /  /2018 

Rady Gminy Michałowice 

z dnia    2018 r. 

 

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Michałowice prawa 

własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś, w 

gminie Michałowice, stanowiącej działki nr ewid. 388/3, 388/11, 389/8, 389/9, 393/3, 393/12, 

395/3, 395/12,  

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

(Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) w związku z art. 9021 §1 kodeksu cywilnego  

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm.) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1 

Wyraża się zgodę na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Michałowice prawa własności 

nieruchomości gruntowej stanowiącej działki nr ewid. 388/3 o pow. 0,0231 ha, 388/11 o pow. 

0,0274 ha, 389/8 o pow. 0,0228 ha, 389/9 o pow. 0,2663 ha, 393/3 o pow. 0,0119 ha, 393/12  

o pow. 0,0138 ha, 395/3 o pow. 0,0100 ha, 395/12 o pow. 0,0119 ha, położonej  

w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś, w gminie Michałowice. 

§2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice. 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Michałowice prawa 

własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś,  

w gminie Michałowice, stanowiącej działki nr ewid. 388/3, 388/11, 389/8, 389/9, 393/3, 

393/12, 395/3, 395/12,  

 

Współwłaściciele działek nr ewid. 388/3, 388/11, 389/8, 389/9, 393/3, 393/12, 395/3, 

395/12, położonych w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś, w gminie Michałowice wyrazili zgodę  

na nieodpłatne przekazanie prawa własności swoich udziałów, w formie aktu notarialnego,  

na rzecz Gminy Michałowice, działek nr ewid. 388/3, 388/11, 389/8, 389/9, 393/3, 393/12, 395/3, 

395/12, położonych w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś.  

Działki nr ewid. 388/3 o pow. 0,0231 ha, 389/8 o pow. 0,0228 ha, 393/3 o pow. 0,0119 

ha, 395/3 o pow. 0,0100 ha – przeznaczone pod projektowaną gminną drogę, działki  

nr ewid. 388/11 o pow. 0,0274 ha, 393/12 o pow. 0,0138 ha i 395/12 o pow. 0,0119 ha – 

przeznaczone pod projektowaną gminną drogę publiczną – ul. Heleny, działka nr ewid. 389/9  

o pow. 0,2663 ha - przeznaczona pod drogę wewnętrzną, zostały wydzielone ostateczną decyzją 

Wójta Gminy Michałowice nr 788.2017 z dnia 16.11.2017 r. w oparciu o ustalenia zawarte  

w ostatecznej decyzji Wójta Gminy Michałowice nr 14/2016/W o warunkach zabudowy z dnia 

18.03.2016 r. 

Nabycie na rzecz Gminy ww. działki nastąpi na podstawie umowy kupna-sprzedaży.  

 


