
Projekt 
 
z dnia  14 lutego 2022 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY ŚWIERCZÓW 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieodpłatnie w formie darowizny nieruchomości 
gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr 186/9,  ark. mapy 1 w obrębie Świerczów do zasobu Gminy 

Świerczów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r.  
poz. 1372 z późn. zm.1)), w związku z art. 13 ust. 1  i  art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.2))  Rada Gminy Świerczów uchwala, 
co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie nieodpłatnie w formie darowizny do zasobu Gminy nieruchomości gruntowej 
niezabudowanej działki nr 186/9  o pow. 0.0916 ha w obrębie Świerczów, przejęcie działki w celu przedłużenia 
drogi gminnej nr 10107O ul. 40-lecia,  położonej we wsi  Świerczów, zgodnie z załącznikiem graficznym do 
uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Adam Janas 

 

 
1) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostało ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1834. 
2) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostało ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 11, 234, 815, 1551, 1556. 
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Droga wewnętrzna dz. Nr: 143 

Przedmiotowa nieruchomość dz. Nr: 186/9 

Ulica 40-lecia dz. Nr 401/8 
 

 

Załącznik do Uchwały Nr .................... 

 Rady Gminy Świerczów 

 z dnia .................... 2022 r. 
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UZASADNIENIE 

Przedmiotem uchwały jest wyrażenie zgody na nabycie w formie darowizny prawa własności 

nieruchomości,  działki nr 186/9 o pow. 0.0916 ha w obrębie Świerczów.  

Nabyta nieruchomość jako przedłużenie ciągu  ulicy 40 – lecia działka nr 401/8 (droga gminna bitumiczna 

101709 O), zostanie wykorzystana do dojazdu do nowo wydzielonych działek oraz połączy drogę działka nr 

143 ww. obrębie, zgodnie z załącznikiem graficznym. 

 

Sporządził: Witold Żurkowski 
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