UCHWAŁA NR LXI/292/2018
RADY GMINY NIEBORÓW
z dnia 29 października 2018 r.
w sprawie darowizny
Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 9 lit. a i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) Rada Gminy Nieborów uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Wyraża się zgodę na przyjęcie darowizny niezabudowanej nieruchomości położonej
w obrębie Bednary Kolonia, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 100/4 o pow. 0,0102 ha
przeznaczonej na poszerzenie drogi gminnej.
2. Koszty związane z przyjęciem nieruchomości zostaną pokryte ze środków planowanych na gospodarkę
gruntami.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Kozioł
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UZASADNIENIE
Decyzją nr ROS.6831.19.2011.JS z dnia 06.10.2011 r. Wójt Gminy Nieborów zatwierdził podział
nieruchomości położonej w obrębie Bednary Kolonia oznaczonej nr 100/3. W wyniku podziału została
wydzielona działka nr 100/4 o pow. 0,0102 ha pod poszerzenie drogi powiatowej.
Uchwałą Nr XXX/150/2012 z dnia 14 września 2012 r. Rada Gminy Nieborów wyraziła zgodę na
przyjęcie w drodze darowizny od Powiatu Łowickiego nieruchomości oznaczonej nr działki 382 o pow. 0,91
ha położonej w Bednarach Wsi w celu urządzenia drogi publicznej. Wydzielona w 2011 roku działka 100/4
przylega do w/w drogi i stanowi jej poszerzenie.
Aktem notarialnym nr 8636/2012 z dnia 18.12.2012 r. sporządzonym w Kancelarii Notarialnej
Andrzeja Karola Maika, Powiat Łowicki przekazał na rzecz Gminy Nieborów w drodze darowizny działki
położone w miejscowości Bednary Wieś oznaczone nr 382 i nr 623 przeznaczone pod drogi. Przy
przekazaniu drogi pominięto działkę nr 100/4, która powstała w wyniku podziału geodezyjnego pod
poszerzenie drogi ozn. nr 382.
Gmina Nieborów ponosi koszty bieżącego utrzymania drogi ozn. nr 382 wraz
z działkami gruntu wydzielonymi pod jej poszerzenie.
Z uwagi na to, iż grunty te przylegają do siebie tworząc całość zasadnym jest uregulowanie ich
stanu prawnego.
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