
Uchwała nr XVI / 213 / 2020 

Rady Gminy Michałowice 

z dnia  14 stycznia 2020 r. 

 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Michałowice prawa własności 

nieruchomości gruntowych stanowiących działki nr ewid. 302/1, 302/2, 303/3, 303/6, 

304/1, 304/4, 306/2, 306/6, 307/4, 307/8, 308/2, 308/6, 309/2, 309/6, 310/2, 310/6, położonej  

w obrębie ewidencyjnym Sokołów, w gminie Michałowice  

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

gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r.o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) uchwala się, co 

następuje: 

§ 1 

Wyraża się zgodę na nabycie przez Gminę Michałowice prawa własności części 

nieruchomości gruntowych stanowiących: 

1) działkę nr ewid. 302/1 o powierzchni 0,1599 ha,  

2) działkę nr ewid. 302/2 o powierzchni 0,0452 ha,  

3) działkę nr ewid. 303/3 o powierzchni 0,1819 ha,  

4) działkę nr ewid. 303/6 o powierzchni 0,0335 ha,  

5) działkę nr ewid. 304/1 o powierzchni 0,0078 ha,  

6) działkę nr ewid. 304/4 o powierzchni 0,0050 ha,  

7) działkę nr ewid. 306/2 o powierzchni 0,0310 ha,  

8) działkę nr ewid. 306/6 o powierzchni 0,0213 ha,  

9) działkę nr ewid. 307/4 o powierzchni 0,0178 ha,  

10) działkę nr ewid. 307/8 o powierzchni 0,0173 ha,  

11) działkę nr ewid. 308/2 o powierzchni 0,0228 ha,  

12) działkę nr ewid. 308/6 o powierzchni 0,0222 ha,  

13) działkę nr ewid. 309/2 o powierzchni 0,0499 ha,  

14) działkę nr ewid. 309/6 o powierzchni 0,0430 ha,  

15) działkę nr ewid. 310/2 o powierzchni 0,0250 ha,  

16) działkę nr ewid. 310/6 o powierzchni 0,0194 ha,  

położonej w obrębie ewidencyjnym Sokołów, w gminie Michałowice. 

§2 

Źródłem pokrycia kosztów nabycia nieruchomości określonej w § 1 będą dochody własne 

budżetu Gminy Michałowice.  

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 


