
Uchwała XXXIX/394/2021 

Rady Gminy Masłów 

z dnia 25 listopada 2021 roku 

 

 

w sprawie: nabycia w drodze darowizny działki nr 204/8 o pow. 0,5805 ha położonej w    

 Domaszowicach 

 

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 2021r. poz. 1372) Rada Gminy Masłów uchwala, 

co następuje:  

 

§ 1. 

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

204/8 o pow. 0,5805 ha położonej w Domaszowicach na potrzeby publicznej drogi gminnej klasy 

dojazdowej, oznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Domaszowice 

symbolem KD-D13. 

 

§ 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  

Piotr Zegadło   

 

 

 

 

 



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

do Uchwały Nr XXXIX/394/2021 

Rady Gminy Masłów 

z dnia 25 listopada 2021 roku 

 

 

Działka nr 204/8 o pow. 0,5805 ha położona w Domaszowicach będąca drogą stanowi 

współwłasność Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Bł. Wincentego Kadłubka w Domaszowicach 

oraz osób fizycznych.  

Współwłaściciele w/w działki zadeklarowali, że przekażą ją nieodpłatnie na rzecz Gminy 

Masłów w drodze darowizny.  

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa 

Domaszowice  (Uchwała Rady Gminy Masłów nr XXXVI/366/2021 z dnia 23 września 2021r., 

opublikowana w Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego  z dnia 6 października 2021r. poz. 3225) 

działka nr 204/8 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem KD-D13 – publiczna droga 

gminna klasy dojazdowej.  

Droga ta wraz z innymi ciągami komunikacyjnymi stanowić będzie sieć gminnych dróg 

publicznych obsługujących ten teren sołectwa Domaszowice. 

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. 

Uwzględniając powyższe uwarunkowania i zapis miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego zasadne jest przejęcie działki nr 204/8 do zasobu gminnego za uprzednią zgodą 

Rady Gminy wyrażoną stosowną Uchwałą.  

 

Przewodniczący Rady Gminy Masłów  

Piotr Zegadło   

 




