Uchwała Nr IV/20/2007
Rady Gminy w Ł opusznie
z dnia 30-01-2007
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Ł opuszno do
gminnego zasobu nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 punkt 9 litera a i art. 44 punkt 5 ustawy z 8 marca 1990 r. o
samorzą dzie gminnym (jednolity tekst w Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 25
ust. 2 w zwią zku z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175
poz. 1459 i z 2006r. Nr 64, poz. 456, Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601) Rada Gminy w Ł opusznie
postanawia:
§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie na rzecz Gminy Ł opuszno do gminnego zasobu nieruchomości,
niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Ł opusznie, oznaczonej w ewidencji
gruntów jako działka numer 426/8 o powierzchni 0,0262 ha, stanowią cych współwłasność osób
fizycznych, wpisanych w księdze wieczystej Kw 27539 prowadzonej w Są dzie Rejonowym we
Włoszczowie WydziałKsią g Wieczystych.

§ 2.1. Nieruchomości wymienione w § 1 przewidziane są na realizację celu publicznego
poszerzenie istnieją cej drogi publicznej ul. Spacerowej i ul. Ks. Jankowskiego, zaliczonej do
kategorii drogi gminnej.
2. Nabycie nieruchomości, o których mowa w §1 nastą pi umową zawartą w formie aktu
notarialnego, odpłatnie za cenę ustaloną w rokowaniach.
3. Koszty zawarcia umowy nabycia nieruchomości ponosi Gmina Ł opuszno.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ł opuszno.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczą cy
Rady Gminy
Danuta Ł ukasik

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

Działki gruntu opisane w § 1 niniejszej uchwały niezbędne są na realizację celu
publicznego określonego art. 6 punkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, a
mianowicie pod poszerzenie istnieją cej drogi publicznej ul. Spacerowej i ul. Ks.
Jankowskiego.
Droga o nazwie ul. Spacerowa i ul. Ks. Jankowskiego zaliczona została do kategorii
dróg gminnych. W celu realizacji w/w celu publicznego gmina podejmuje starania o
nabycie do gminnego zasobu nieruchomości przeznaczonych na cel publiczny.
Zasadniczą metodą nabywania nieruchomości niezbędnych dla realizacji celu
publicznego, bą dźzajętych i wykorzystywanych na cele publiczne a nie stanowią cych
własności gminy, jest umowa cywilnoprawna, za cenę ustaloną w rokowaniach
między zbywcą a nabywcą .
Nabycie następuje do gminnego zasobu nieruchomości, co pozwoli zarzą dcy dróg
gminnych sprawować zarzą d tą drogą w rozumieniu przepisów ustawy o drogach
publicznych.
W myśl przepisów ustawy o samorzą dzie gminnym do właściwości rady gminy należy
podejmowanie uchwałw sprawach mają tkowych gminy, przekraczają cych zakres
zwykłego zarzą du, w tym między innymi rada gminy postanawia o wyrażeniu zgody
na nabycie nieruchomości na własność gminy.
Mają c na względzie wyżej opisany, uzasadniony interes gminy, Wójt Gminy
Ł opuszno przedkłada projekt uchwały o wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości
gruntowych opisanych w § 1.
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