
UCHWAŁA  Nr XXXVI / 480 / 2006  
Rady Gminy Pawłowice 

 
z dnia  30 czerwca  2006r.  

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości z terenu Pawłowic 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z uchwałą Rady 
Gminy Pawłowice nr XV/216/2004 z dnia 12.03.2004r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia                        
i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Pawłowice oraz ich wydzierżawiania, najmu 
na okres dłuższy niż 3 lata oraz oddawania mienia w użyczenie, po pozytywnym zaopiniowaniu przez 
Komisję Gospodarki i Mienia Komunalnego 
 

Rada Gminy Pawłowice  
§ 1  

uchwala: 

1. Wyrazić zgodę na nieodpłatnie nabycie prawa własności nieruchomości z terenu Pawłowic: 
a) położonych w obrębie Pawłowice k.m. 2 dod. 1 stanowiące własność Parafii Rzymsko 

Katolickiej pw. Św. Jana Chrzciciela w Pawłowicach: 
- dz. nr 1111/8 o powierzchni 260 m2 KW 15268-J; 
- dz. nr 1114/8 o powierzchni 1109 m2 KW 15268-J; 
- dz. nr 1115/15 o powierzchni 80 m2 KW 1523-J; 
- dz. nr 1117/1 o powierzchni 1304 m2 KW 1523-J. 
b) położonej w obrębie Pawłowice k.m. 6 stanowiącą własność Agencji Nieruchomości Rolnych: 
- dz. nr 40/2 o pow. 1516  m2, KW nr GL1J/00025161/7. 

2. Nabycie nieruchomości następuje na cele związane z komunikacją. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
UZASADNIENIE  

do projektuj  uchwały  
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości z terenu Pawłowic 

 
I. Gmina Pawłowice planuje przebudowę drogi dojazdowej do cmentarza oraz 
budowę parkingu przy cmentarzu komunalnym,  w związku z powyższym konieczne 
jest przejęcie gruntu pod inwestycję. 
 
II 
Gmina Pawłowice na działce Agencji Nieruchomości Rolnej wykonała modernizację 
drogi dojazdowej do leśniczówki w Pawłowicach.  
Proponuje się przejęcie terenu zajętego pod drogą. 
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