
UCHWAŁA NR XVI/136/2020 
RADY GMINY KAWĘCZYN 

z dnia 5 lutego 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody  na  nabycie  nieruchomości gruntowych niezabudowanych do gminnego 
zasobu nieruchomości Gminy Kawęczyn 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera „a” ustawy  z  dnia  8 marca 1990 r. o  samorządzie gminnym  (Dz.U. 
z 2019 r., poz.506 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2 i art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.), Rada Gminy  Kawęczyn uchwala, co 
następuje: 

§ 1. 1. Wyraża  zgodę  na odpłatne  nabycie  nieruchomości  gruntowych niezabudowanych położonych  w  
obrębie  ewidencyjnym (0026 Żdżary) oznaczonych numerami działek:  

- 323/3   o pow. 0,0135 ha,  KN1T/00022443/6 

- 323/5   o pow. 0,0521 ha,  KN1T/00023381/0 

- 322/1   o pow. 0,0203 ha,  KN1T/00024016/8 

- 321/1   o pow. 0,0742 ha,  AN 6928/2011 

2. Wyraża  zgodę  na odpłatne  nabycie  nieruchomości  gruntowej niezabudowanej  położonej  w  obrębie 
ewidencyjnym (0024 Tokary II) oznaczonej  numerem  działki: 

- 107/1   o pow. 0,0791 ha, KN1T/00037787/7Dla działek tych prowadzone są w/w księgi wieczyste  
w Sądzie Rejonowym w Turku  Wydział Ksiąg Wieczystych. Nabycie odbywać się będzie na warunkach 
określonych w drodze rokowań. 

3. Nabycie przedmiotowych nieruchomości dokonywane jest z przeznaczeniem na uzupełnienie 
nieruchomości  sąsiedniej oznaczonej jako działka  320  (obręb 0026 Żdżary), z którą łącznie stanowić będą 
jedną nieruchomość  tj. drogę publiczną (gminną). 

§ 2. Wykonanie  uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kawęczyn. 

§ 3. Uchwała wchodzi  w  życie z dniem  podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Kawęczyn 

 
 

Piotr Gebler 
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UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XVI/136/2020
Rady Gminy Kawęczyn
z dnia 5 lutego 2020 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych do
gminnego zasobu Gminy Kawęczyn

Nabycie przedmiotowych nieruchomości położonych w obrębie (0026 Żdżary) i obrębie (0024
Tokary II ) oznaczonych numerami działek

- 323/3 o pow. 0,0135 ha, KN1T/00022443/6
- 323/5 o pow. 0,0521 ha, KN1T/00023381/0
- 322/1 o pow. 0,0203 ha, KN1T/00024016/8
- 321/1 o pow. 0,0742 ha, AN.6928/2011
- 107/1 o pow. 0,0791 ha, KN1T/00037787/7

podyktowane jest przeznaczeniem na uzupełnienie nieruchomości sąsiedniej (poszerzenie drogi
gminnej).

Nowo wydzielone w/w działki nie będą stanowić samodzielnych nieruchomości, stąd zostały
wydzielone tylko i wyłącznie w celu uzupełnienia nieruchomości sąsiedniej oznaczonej jako
działka 320 (obręb Żdżary), z którą łącznie stanowić będą jedną nieruchomość tj. drogę publiczną
(gminną).

Płatność za w/w grunt będzie dokonana ze środków budżetu gminy.

Wobec powyższego podjęcie powyższej uchwały jest w pełni zasadne.
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