
UCHWAŁA NR IX/56/19
RADY GMINY ŁUBNICE

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na własność Gminy Łubnice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 506) oraz art.23 
ust.1 pkt 7 w związku z art.25 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst 
jednolity z 2018 r. poz.2204 z późn. zm.)  Rada Gminy Łubnice uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie w drodze zakupu do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Łubnice, 
nieruchomości położonej w Zalesiu oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 272/1 o powierzchni 0,05 ha,  
powstałej z podziału działki ewidencyjnej 272, dla której Sąd Rejonowy w Staszowie prowadzi księgę wieczystą nr 
KI1A/00007769/3.

§ 2. Traci moc uchwała Nr VIII/48/19 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia 
zgody na nabycie nieruchomości na własność Gminy Łubnice.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubnice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Marian Komasara
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UZASADNIENIE

Przedmiotem uchwały jest wyrażenie zgody na nabycie do gminnego zasobu

nieruchomości Gminy Łubnice, nieruchomości położonej w miejscowości Zalesie, oznaczonej

w ewidencji gruntów jako działka nr 272/1 o powierzchni 0,05 ha stanowiącej własność osoby

fizycznej.

Ww. działka znajduje się w użyczeniu Gminy Łubnice. Na działce tej posadowiony jest

kontener świetlicy wiejskiej w Zalesiu. Przedmiotowa działka zostanie nabyta do majątku gminy

na przyszłą budowę wolnostojącego budynku usługowego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską

z przyłączami zewnętrznymi.

Zgodnie z art.25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

gminnym zasobem nieruchomości gospodaruje wójt, burmistrz albo prezydent miasta.

Gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości polega między innymi na nabywaniu

nieruchomości do zasobu.

W związku z powyższym zasadne jest podjęcie przez Radę Gminy Łubnice

przedmiotowej uchwały.
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