
Uchwała LII/519/2018 

Rady Gminy Masłów 

z dnia 9 sierpnia 2018 roku 

 

 

w sprawie: nabycia w drodze darowizny działki nr 834/49  położonej w Masłowie Pierwszym 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 litera „a” i art. 44 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 

samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 994) Rada Gminy Masłów uchwala, co 

następuje:  

§ 1. 

 

Rada Gminy wyraża zgodę na nabycie w drodze darowizny na własność gminy Masłów działki nr 

834/49 o pow. 0,0051 ha położonej w Masłowie Pierwszym zajętej pod drogę – ul. Świerczyńską. 

 

§ 2. 

Działka, o której mowa w § 1, przedstawiona jest na załączniku graficznym nr 1 do niniejszej 

uchwały. 

 

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów. 

 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Gminy Masłów   

      /-/ Sylwester Wojtyna 

 

 

 

 

 

 



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

do Uchwały Nr LII/519/2018 

Rady Gminy Masłów 

z dnia 9 sierpnia 2018 roku 

 

 

Właścicielem działki nr 834/8 o powierzchni 0,0072 ha położonej w obrębie 

ewidencyjnym Masłów Pierwszy była osoba fizyczna. Działka ta została wydzielona decyzją 

Wójta Gminy Masłów G-60111/50/41/01 z dnia 31.01.2002r. z przeznaczeniem pod poszerzenie 

drogi (obecnie ul. Świerczyńskiej).  

W związku z modernizacją ulicy Świerczyńskiej w 2015r., została położona nakładka oraz 

został wykonany rów odwadniający drogę. Część gruntu stanowiącego własność osoby fizycznej 

została zajęta przez ten rów. Dlatego właścicielka oczekiwała uregulowania kwestii prawnej 

faktycznie zajętej części swojej działki. Zadeklarowała, że przekaże ją nieodpłatnie na rzecz 

Gminy Masłów w drodze darowizny. W wyniku tego z działki nr 834/8 została wydzielona 

działka nr 834/49 o pow. 0,0051 ha. 

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym do właściwości Rady Gminy należy 

podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego 

zarządu, w tym też Rada Gminy wyraża zgodę na nabycie nieruchomości na własność gminy. 

W tym stanie rzeczy, mając na uwadze uzasadniony interes gminy podjęcie niniejszej 

uchwały uznaje się za zasadne.   

 

Przewodniczący Rady Gminy Masłów   

      /-/ Sylwester Wojtyna 

 




