
UCHWAŁA  Nr VII/45/15 

RADY GMINY GNOJNO 

z dnia 9 sierpnia 2015 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Gnojno nieruchomości gruntowych 

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

z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. 

Dz.U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1.1. Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Gnojno nieruchomości gruntowych położonych 

w miejscowości Falki, gm. Gnojno, oznaczonych jako: 

1) działka nr ewid. 337 o pow. 0,06 ha, objęta aktem notarialnym nr 219/94; 

2) działka nr ewid. 338 o pow. 0,06 ha, objęta aktem notarialnym nr 1972/91; 

3) działka nr ewid. 339 o pow. 0,07 ha, objęta księgą wieczystą nr KI1B/00066930/5; 

4) działka nr ewid. 340 o pow. 0,06 ha, objęta księgą wieczystą nr KI1B/00047067/5; 

5) działka nr ewid. 341 o pow. 0,06 ha, objęta aktem notarialnym nr 2056/2011-BM. 

2. Nabycie przedmiotowych nieruchomości następuje w celu urządzenia placu wiejskiego. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gnojno. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 Przewodniczący Rady Gminy 
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UZASADNIENIE 

Przedmiotowe nieruchomości położone w obrębie miejscowości Falki, oznaczone są jako: działka nr ewid. 

337 o pow. 0,06 ha, stanowiąca własność Pani Janiny Patrzałek zam. Stary Solec gm. Szydłów; działka nr ewid. 

338 o pow. 0,06 ha, stanowiąca własność Pana Marka Pałysa zam. Falki gm. Gnojno; działka nr ewid. 339 o pow. 

0,07 ha, stanowiąca własność Pani Elżbiety Roślickiej zam. ul. Norwida 17/18, 41-300 Dąbrowa Górnicza; działka 

nr ewid. 340 o pow. 0,06 ha, , stanowiąca własność Pana Damiana Małkowskiego zam. Falki gm. Gnojno; działka 

nr ewid. 341 o pow. 0,06 ha, stanowiąca własność Pani Elżbiety Podolskiej zam. Falki gm. Gnojno. 

Koszt nabycia wyżej wymienionych nieruchomości szacowany jest na ok. 3.000 zł. Uchwała rady gminy wy-

rażająca zgodę na nabycie nieruchomości, podjęta w trybie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym, będzie stanowić podstawę do zawarcia przez wójta umowy kupna – sprzedaży gruntu na 

rzecz Gminy Gnojno. 
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