
UCHWAŁA NR XXXIV/310/2021 
RADY GMINY KŁODAWA 

z dnia 14 grudnia 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym                 
(t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1372 ze zm.)  Rada Gminy Kłodawa uchwala co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie od osób fizycznych nieruchomości gruntowej oznaczonej 
numerem ewidencyjnym 65/43 o pow. 0,1644 ha położonej w obrębie Łośno, gmina Kłodawa.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Kłodawa 

 
 

Andrzej Stanisław Korona 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym do 
wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, 
przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania 
nieruchomości oraz ich wydzierżawiana lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na 
czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej, do czasu określenia zasad wójt może 
dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy. 

 Przedmiotowa nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 65/43 położona 
w obrębie Łośno (m. Lipy) sklasyfikowana jest jako grunty orne. Grunt stanowi drogę wewnętrzną. 

 Właściciele przedmiotowej nieruchomości wystąpili z propozycją nieodpłatnego przekazania jej na 
rzecz gminy. W księdze wieczystej urządzonej dla przedmiotowej nieruchomości w dziale IV wpisana jest 
hipoteka umowna łączna na kwotę 361.700,00 zł. na rzecz wierzyciela Alior Bank S.A. 

 Po uchwaleniu zgody na nieodpłatne przejęcie, wnioskodawcy zobowiązani będą dokonać zmiany 
klasyfikacji gruntów na drogę (symbol „dr”) oraz dokonać wykreślenia ww. hipoteki w księdze wieczystej, 
co będzie warunkowało zawarcie umowy notarialnej. 

Referat Drogownictwa Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniował wniosek. 

 W celu nabycia przedmiotowej nieruchomości niezbędne jest podjęcie uchwały. 
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