Projekt
z dnia 19 listopada 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY WIĄZOWNA
z dnia 26 listopada 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym
Żanęcin
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 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na przyjęcie darowizny nieruchomości stanowiącej działkę ew. nr 3/4 o pow. 0,1124 ha,
położonej w obrębie geodezyjnym Żanęcin, uregulowanej w KW WA1O/00060782/9, z przeznaczeniem pod
drogę.
§ 2. Położenie nieruchomości wykazano na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiązowna.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
Projekt niniejszej uchwały jest odpowiedzią na propozycję przekazania nieodpłatnie, na rzecz Gminy
Wiązowna przez właścicieli nieruchomości stanowiącej dz. nr ew. 3/4, z obr. geod. Żanęcin – z przeznaczeniem
na drogę.
Działka nr 3/4 nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Zjazd z nieruchomości
zabudowanych budynkami mieszkalnymi na drogę publiczną realizowany jest poprzez teren działki 3/4 i dalej
poprzez ustanowioną na terenie działki ewidencyjnej nr 3/8 służebność gruntową (w pasie gruntu o szerokości
5 metrów od strony południowo-zachodniej granicy tej działki), co potwierdza wpis w dziale III prowadzonej
dla niej Księgi Wieczystej nr WA1O/00074090/2.
Przedmiotowa działka spełnia kryteria niezbędne do przejęcia nieruchomości przeznaczonych pod drogi,
zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Wiązowna nr 58.81.2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r.
Uchwała rodzi skutki finansowe w budżecie Gminy Wiązowna.
Z uwagi na powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.
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