
Uchwała XLVII/478/2022 

Rady Gminy Masłów 

z dnia 28 czerwca 2022 roku 

 

w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny działek położonych w Masłowie   

Pierwszym pod poszerzenie ulicy Lawendowej 

 

 

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

gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022r. Poz. 559 z późn. zm.) Rada Gminy Masłów uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Rada Gminy wyraża zgodę na nabycie w drodze darowizny na własność gminy Masłów działek położonych w 

Masłowie Pierwszym, oznaczonych w ewidencji gruntów obrębu Masłów Pierwszy numerami: 

 

1. 966/7 o powierzchni 0,0148 ha, 

2. 966/9 o powierzchni 0,0075 ha,  

3. 966/11 o powierzchni 0,0076 ha, 

4. 968/2 o powierzchni 0,0073 ha, 

5. 969/2 o powierzchni 0,0410 ha, 

6. 970/2 o powierzchni 0,0165 ha,  

7. 971/2 o powierzchni 0,0083 ha,  

8. 972/2 o powierzchni 0,0087 ha, 

9. 973/2 o powierzchni 0,0183 ha 

10. 974/1 o powierzchni 0,0061 ha, 

11. 974/2 o powierzchni 0,0060 ha, 

12. 961/12 o powierzchni 0,0111 ha, 

13. 961/10 o powierzchni 0,0015 ha, 

14. 961/8 o powierzchni 0,0112 ha, 

15. 960/2 o powierzchni 0,0169 ha, 

16. 957/8 o powierzchni 0,0466 ha 

 

§ 2. 

Działki, o których mowa w § 1, przedstawione na załączniku graficznym nr 1 do niniejszej uchwały, przejęte 

zostają na potrzeby poszerzenia drogi (ul. Lawendowej) w Masłowie Pierwszym. 

 

§ 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 XLVII/478/2022 

Rady Gminy Masłów 

z dnia 28 czerwca 2022 roku 

 

 
Właścicielami działek wymienionych w uchwale położonych w obrębie ewidencyjnym Masłów 

Pierwszy są osoby fizyczne. Większość właścicieli tych działek zadeklarowała nieodpłatne ich przekazanie na 

rzecz gminy Masłów.  

Gmina przejmuje przedmiotowe nieruchomości w drodze darowizny na cele związane z realizacją 

zadań z zakresu gminnych dróg. Uregulowanie stanu prawnego pasa drogowego umożliwi Gminie Masłów 

starania o pozyskanie środków zewnętrznych na budowę drogi - ul. Lawendowej. 

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 

Piotr Zegadło 

 

 

 
 


