
UCHWAŁA NR XLI/280/2021 
RADY GMINY KAWĘCZYN 

z dnia 29 listopada 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie umową użyczenia części nieruchomości oznaczonej 
numerem geodezyjnym 253/1 położonej w obrębie ewidencyjnym 0002 Chocim 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.  U.  z  
2021  r. poz. 1372, 1834) Rada Gminy Kawęczyn uchwala, co następuje: 

§ 1. Rada Gminy Kawęczyn wyraża zgodę na bezpłatne przejęcie umową użyczenia części nieruchomości 
gruntowej o pow. 5,00 metrów kwadratowych oznaczonej numerem geodezyjnym 253/1 położonej w obrębie 
ewidencyjnym 0002 Chocim, dla której jest prowadzona księga wieczysta KN1T/00025640/8 w Sądzie 
Rejonowym w Turku Wydział Ksiąg Wieczystych na okres 8 lat na cele związane ze zwiększeniem 
bezpieczeństwa transportu zbiorowego. 

§ 2. Przekazanie nastąpi na podstawie umowy użyczenia zawartej z Wójtem Gminy Kawęczyn. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kawęczyn. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Kawęczyn 

 
 

Piotr Gebler 
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UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR XLI/280/2021 
RADY GMINY KAWĘCZYN 

z dnia 29 listopada 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie umową użyczenia części 
nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 253/1 położonej w obrębie 
ewidencyjnym 0002 Chocim 

Właścicielem  części nieruchomości gruntowej uregulowanej w księdze wieczystej nr 
KN1T/00025640/8, stanowiącej działkę ew. nr 253/1, położonej w obrębie ewid. Chocim , 
w gminie Kawęczyn są osoby prywatne.  

Przejęcie na rzecz Gminy Kawęczyn części  ww. działki nastąpi  na  podstawie  umowy 
użyczenia za zgodą właścicieli, w celu zlokalizowania wiaty przystankowej zakupionej 
przez Sołectwo Chocim. Na użyczanym obszarze aktualnie zlokalizowany jest znak D-15 
(przystanek autobusowy), montaż wiaty przystankowej dodatkowo poprawi 
bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, w szczególności dzieci dojeżdżających 
transportem zbiorowym do szkół.  Na użyczonych 5 metrach kwadratowych powstanie 
wiata przystankowa o wymiarach 2,31 m x 0,8m co daje łącznie 1,85 metrów 
kwadratowych, natomiast pozostały obszar pozwoli na umieszczenie wiaty zachowując 
bezpieczną odległość od drogi gminnej z miejscem na zatrzymanie się autobusu.  
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