
UCHWAŁA NR VII/59/2019
RADY MIEJSKIEJ W WIŚLICY

z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Gorysławicach.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. “a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506), art. 25 ust. 2 w zw. z art. 23 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), Rada Miejska w Wiślicy uchwala, co następuje:

§ 1. 

Wyraża się zgodę na nabycie na rzecz Gminy Wiślica prawa własności części nieruchomości gruntowych 
położonych w obrębie Gorysławice, oznaczonych ewidencyjnie jako:

- działka nr 263/1, będąca własnością na podstawie aktów notarialnych Rep. A Nr 5824/90 i Rep. A Nr 5008/90,

- działki nr 264, nr 265 i nr 266, ujawnione w księdze wieczystej Nr KI1B/00028254/4,

- działki nr 267 i nr 268, ujawnione w księdze wieczystej Nr KI1B/00043886/4,

- działki nr 269 i nr 270, będące własnością na podstawie aktu notarialnego Rep. A Nr 1995/96,

- działka nr 271, będąca własnością na podstawie aktu notarialnego Rep. A Nr 2739/2000,

z przeznaczeniem pod drogę.

§ 2. 

Gmina Wiślica poniesie koszty związane z nabyciem części działek, o których mowa w § 1 oraz koszty 
notarialne.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wiślica.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

do uchwały Nr VII/59/2019 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Gorysławicach

Celem nabycia części działek nr 263/1, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270 i 271, położonych w

obrębie Gorysławice jest ich właściwe zagospodarowanie przez Gminę Wiślica, na realizację zadań

własnych, tj. budowę drogi.

Przedmiotowe działki, będące własnością osób fizycznych, jak i działki ozn. nr 259/13, 259/15,

259/18, będące własnością Gminy Wiślica, nie mają dostępu do drogi publicznej. Nowo utworzona droga

będzie służyła mieszkańcom jako droga dojazdowa do gruntów.

Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.
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