
PROJEKT 

 

UCHWAŁA Nr IV/……/2014 

RADY MIEJSKIEJ W RAKONIEWICACH 

z dnia  ………….. 2014 r.  

 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Rakoniewice  

udziału w drodze wewnętrznej  

 

 

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

gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami), oraz art. 25 ust. 1 i 2, w związku z art. 

23 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  

(t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zmianami), Rada Miejska w Rakoniewicach uchwala, co 

następuje: 

 

        §  1. 1. Wyraża się zgodę na nabycie przez Gminę Rakoniewice udziału w drodze 

wewnętrznej tj. udziału w prawie własności działki nr 125/11  o pow. 0,0610 ha obręb 

ewidencyjny Rakoniewice, zapisanej w księdze wieczystej KW nr PO1S/00013209/5 

własność Pani Anny Hoffmann  - do 1/6 części. 

        2. Nabycie udziału nastąpi nieodpłatnie.  

 

        § 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

        § 3.  Traci moc Uchwała Nr XLIV/328/2014 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia  

26 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz Gminy Rakoniewice 

i jej następców prawnych służebności gruntowej (drogowej). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie do 

UCHWAŁY Nr IV/……/2014 

RADY MIEJSKIEJ W RAKONIEWICACH 

z dnia  ………….. 2014 r.  

 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Rakoniewice  

udziału w drodze wewnętrznej  

 

 

W wyniku podziału gruntu (dz. nr 125 w Rakoniewicach), pomiędzy działkami 

powstała droga wewnętrzna,  połączona z drogą publiczną. Droga ta (dz. nr 125/11) stanowi 

własność prywatną. Gmina Rakoniewice jest właścicielem działki nr 127, która nie ma 

dostępu do drogi publicznej.  

Właściciel drogi wewnętrznej (dz. 125/11) zamierza ustanowić jej współwłasność.  

W takim stanie rzeczy, Gmina Rakoniewice – w celu zapewnienia działce nr 127 dostępu  

do drogi publicznej - ul Ogrodowej, nabędzie udział w ww. drodze wewnętrznej (dz. 125/11) 

do 1/6 części (do ustanowienia współwłasności drogi wewnętrznej mają  zastosowanie 

przepisy kodeksu cywilnego dotyczące współwłasności ułamkowej - art. 195 i następne kc).  

Nabycie udziału nastąpi nieodpłatnie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


