
Projekt 
 
 

 
Uchwała Nr .................... 
Rady Gminy Michałowice 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Michałowice prawa własności nieruchomości 
gruntowej stanowiącej działkę nr ewid. 601/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś, 
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 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1.  

Wyraża się zgodę na nabycie przez Gminę Michałowice prawa własności nieruchomości gruntowej 
stanowiącej działkę nr ewid. 601/1 o powierzchni 0,0430 ha położonej w obrębie ewidencyjnym 
Nowa Wieś, 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. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Projekt Strona 1



 
Uzasadnienie 

Ulica Niezapominajki położona w obrębie Nowa Wieś położona jest na działce ewid. nr 1161/2 
stanowiącej przedmiot władania Gminy Michałowice. Działka ew. nr 601/1 przeznaczona jest pod 
budowę ulicy Niezapominajki w której znajduje się gminna infrastruktura wodno-kanalizacyjna. 
Nabycie działki nr ewid. 601/1 umożliwi wypełnienie warunków uchwały Rady Gminy Michałowice nr 
XXXIII425/2018 z 15 czerwca 2018 r. w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych 
w obrębie ewid. Nowa Wieś, w gminie Michałowice, w zakresie zapewnienia dojazdu do nowo 
wydzielonych działek w terminie do 2023r. 

Do budżetu Gminy Michałowice zostało dodane zadanie budżetowe: „Przebudowa ul. 
Niezapominajki w Nowej Wsi - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców.”. 

Właściciele działki wyrazili zgodę na zbycie nieruchomości na rzecz Gminy Michałowice, na 
podstawie umowy kupna-sprzedaży w formie aktu notarialnego. 
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