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Projekt 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR .... / .... /2019 

RADY GMINY PIEKOSZÓW 

z dnia ….. grudnia 2019 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości oznaczonej 

działką nr 270, położoną w Brynicy. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 506, 1309, 1696 i 1815) Rada Gminy Piekoszów uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie na własność Gminy Piekoszów nieruchomości położonej 

w obrębie ewidencyjnym 0001 Brynica, oznaczonej działką nr 270 o pow. 0,1300 ha z przeznaczeniem 

na poszerzenie drogi gminnej oznaczonej działką nr 304. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sporządziła: 

 A. Sideł – podinspektor 

ds. gospodarki nieruchomościami 

i mieniem gminnym  

10.12.2019 r. 

 

Sprawdził: 

E. Kryczka-Kierownik Oddziału OŚM 

10.12.2019 r. 

 

Akceptacja prawna: 

M. Merta – adwokat 

10.12.2019 r. 

 

 

Zatwierdził: 

Z. Piątek- Wójt 

10.12.2019 r. 
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Uzasadnienie  

do uchwały nr ..../..../2019 Rady Gminy Piekoszów z dnia ….. grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia 

zgody na odpłatne nabycie nieruchomości oznaczonej działką nr 270, położoną w Brynicy. 

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

(Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815) zastrzega do wyłącznej właściwości rady gminy podejmowanie 

uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczący zasad 

nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas 

oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. 

Zachodzi potrzeba nabycia nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 0001 Brynica tj. działki 

nr 270 o pow. 0,1300 ha. Przedmiotowa działka na gruncie w części użytkowana jest jako droga. Zakup całości 

nieruchomości pozwoli na poszerzenie drogi gminnej oznaczonej działką nr 304, obręb ewidencyjny 

0001 Brynica. 

Wobec powyższego nabycie przedmiotowej nieruchomości jest uzasadnione. 

 

 

 

 

Sporządziła: 

 A. Sideł – podinspektor 

ds. gospodarki nieruchomościami 

i mieniem gminnym  

10.12.2019 r. 

 

Sprawdził: 

E. Kryczka-Kierownik Oddziału OŚM 

10.12.2019 r. 

 

 

Zatwierdził: 

Z. Piątek- Wójt 

10.12.2019 r. 

 

 


