
Uchwała Nr IV/37/15 

Rady Gminy Masłów 

z dnia 29 stycznia 2015 roku 
 

 

w sprawie: nabycia w drodze darowizny prawa użytkowania wieczystego działek     

  oznaczonych w ewidencji gruntów obrębu Dąbrowa nr 14/151, nr 14/152  

  i nr 14/153, położonych w Wiśniówce. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9a i art. 44 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 

samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) Rada Gminy 

Masłów uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Rada Gminy wyraża zgodę na nabycie w drodze darowizny od Spółki Akcyjnej „Eurovia 

Kruszywa” prawa użytkowania wieczystego działek oznaczonych w ewidencji gruntów 

obrębu Dąbrowa numerami: 14/151 o pow. 0,2855 ha, nr 14/152 o pow. 0,2992 ha i nr 14/153 

o pow. 0,1489 ha. 

§ 2. 

Mapa sytuacyjna działek, o których mowa w § 1 stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej 

uchwały. 

§ 3. 

Traci moc Uchwała Nr XLV/345/10 Rady Gminy Masłów z dnia 18 marca 2010r. w sprawie 

nabycia w drodze darowizny prawa użytkowania wieczystego działki oznaczonej w ewidencji 

gruntów obrębu Dabrowa nr 14/110, położonej w Wiśniówce. 

 

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów. 

 

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Masłów 

    /-/ Sylwester Wojtyna 

    

 

 



 

U z a s a d n i e n i e 

do uchwały Nr IV/37/15 

Rady Gminy Masłów 

z dnia 29 stycznia 2015 roku 

 

 

 

Urząd Gminy Masłów wystąpił do Spółki „Eurovia Kruszywa” z wnioskiem o 

nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy prawa użytkowania wieczystego działek 

oznaczonych w ewidencji gruntów obrębu Dąbrowa numerami: 14/151 o pow. 0,2855 ha, nr 

14/152 o pow. 0,2992 ha i nr 14/153 o pow. 0,1489 ha. 

Spółka „Eurovia Kruszywa” wyraziła zgodę na przekazanie w/w działek na rzecz Gminy. 

Działka nr 14/151 przejmowana jest na powiększenie działki nr 14/33, będącej własnością 

Gminy Masłów. Działka nr 14/152 przejmowana jest na potrzeby związane z obsługą działki 

nr 14/111 będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Masłów. Działka nr 14/153 

przejmowana jest na pod potrzeby drogi o charakterze ogólnej dostępności. 

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym do właściwości Rady Gminy należy 

podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego 

zarządu, w tym też Rada Gminy wyraża zgodę na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy 

Masłów. 

W 2010 roku Rada Gminy Masłów podjęła uchwałę Nr XLV/345/10 w sprawie 

nabycia w drodze darowizny prawa użytkowania wieczystego działki oznaczonej w ewidencji 

gruntów obrębu Dąbrowa nr 14/110, położonej w Wiśniówce. Działka ta nie została 

ostatecznie przekazana przez użytkownika wieczystego na rzecz Gminy Masłów, który 

ograniczył darowiznę do części działki nr 14/110. W związku z tym, że działki nr 14/151, nr 

14/152 i nr 14/153 są wydzielone z działki nr 14/110 należało uchylić uchwałę Nr 

XLV/345/10, ponieważ stała się ona bezprzedmiotowa. 

W tym stanie rzeczy, mając na uwadze uzasadniony interes gminy podjęcie niniejszej 

uchwały uznaje się za zasadne.   

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Masłów 

    /-/ Sylwester Wojtyna 


