
 

Uchwała nr XXIII/174/2017 

Rady Miejskiej w Poniecu 

z dnia 24 lutego 2017 r. 

 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości od osób fizycznych do gminnego 

zasobu nieruchomości z przeznaczeniem na drogę dojazdową wewnętrzną śródpolną. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zmianami), art. 24 ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 

ze zmianami) Rada Miejska w Poniecu uchwala, co następuje: 

 

§ 1.Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie od osób fizycznych na rzecz Gminy Poniec prawa 

własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako: 

1. działka nr 88/2 o pow. 0,0061 ha, obręb Rokosowo, dla której Sąd Rejonowy                   

w Gostyniu IV Wydział ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą                       

KW nr PO1Y/00000796/6, 

2.  działka nr 128/2 o pow. 0,0130 ha, obręb Drzewce, dla której Sąd Rejonowy                   

w Gostyniu IV Wydział ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą                       

KW nr PO1Y/00006565/0. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca. 

  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



U z a s a d n i e n i e 

do uchwały nr XXIII/174/2017 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 24 lutego 2017 roku               

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości od osób fizycznych do gminnego 

zasobu nieruchomości z przeznaczeniem na drogę dojazdową wewnętrzną śródpolną. 

 

Przedmiotowa uchwała dotyczy nabycia prawa własności dwóch nieruchomości 

będących własnością osób fizycznych celem stworzenia drogi dojazdowej wewnętrznej 

śródpolnej do nieruchomości gminnej przeznaczonej na cele rolne. W/w nieruchomości 

stanowią drogę śródpolna wewnętrzną, która jest jedyną drogą dojazdową do nieruchomości 

gminnej.   

Dzięki pozyskaniu przedmiotowych nieruchomości do zasobu gminnego, tut. gmina 

ureguluje stan prawny nieruchomości poprzez wpis prawa własności na rzecz Gminy Poniec. 

 

Mając powyższe na uwadze podjęcie Uchwały jest uzasadnione. 

 

 

 

 

 


