
Uchwała Nr XXXV/362/2021 

Rady Gminy Masłów 

z dnia 22 lipca 2021 roku 

 

 

w sprawie: odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Masłów części działek nr 164/1  

                    i nr 164/2 położonych w Domaszowicach pod potrzeby poszerzenia  

                    drogi wewnętrznej  

 

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 2020r. poz. 713) 

Rada Gminy Masłów uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1. 

Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie przez Gminę Masłów części działek nr 164/1 

i nr 164/2 położonych w Domaszowicach o łącznej szacunkowej powierzchni  

184 m2 pod potrzeby poszerzenia drogi wewnętrznej.  

 

§ 2.  

Teren, o którym mowa w § 1 przedstawiony 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 

Piotr Zegadło   

 



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

do Uchwały Nr XXXV/362/2021 

Rady Gminy Masłów 

z dnia 22 lipca 2021 roku 

 

 

 

Gmina Masłów jest właścicielem działek nr 162/3 o pow. 0,1400 ha i nr 163/4 o 

pow.0,0326 ha położonych w Domaszowicach stanowiących drogę, która jest łącznikiem 

pomiędzy drogą gminną nr 344010T (ul. Uniwersytecka), a drogą położoną na terenie miasta 

Kielce (ul. Gustawa Morcinka). Długość drogi to ok. 240m. Szerokość pasa drogowego w 

przedziale od 1,7m do 9,0m. Wykup gruntów dla poszerzenia drogi wewnętrznej w ilości 184 m2 

zapewni minimalną szerokość pasa drogowego 3,5m, co umożliwi komunikację w obu 

kierunkach, przy zastosowaniu odpowiedniej organizacji ruchu.  Takie rozwiązanie umożliwi 

obsługę wszystkich działek z obu krańców drogi. Zapewni bezpieczny dojazd mieszkańcom do 

swoich posesji jak również dla służb ratunkowych. 

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. 

Celem uchwały jest podjęcie niezbędnych czynności przez Wójta Gminy Masłów 

zmierzających do nabycia działek na rzecz Gminy Masłów (wycena nieruchomości). 

 

Przewodniczący Rady Gminy Masłów 

Piotr Zegadło   

 

 




