
UCHWAŁA NR XLIV/447/2014
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 30 października 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na własność gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, 1072) oraz art. 9021 § 1 ustawy z dnia 
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121, 827) Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co 
następuje: 

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Dobrzeń Wielki, prawa własności 
nieruchomości położonej w Czarnowąsach, oznaczonej jako działka numer 527/1 arkusz mapy 4, o powierzchni 
0,1464 ha, dla której Sąd Rejonowy w Opolu prowadzi księgę wieczystą nr OP1O/00000446/3. 

2.  W/w działka stanowi wewnętrzną drogę dojazdową do nowowydzielonych terenów budowlanych, 
oznaczoną w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem MN - teren zabudowy mieszkaniowej, 
jednorodzinnej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki

Klemens Weber
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UZASADNIENIE

do uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 października 2014 r.
Nr XLIV/447/ 2014

Przedmiotem niniejszej uchwały jest wyrażenie zgody na nieodpłatne nabycie niezabudowanej
nieruchomości drogowej oznaczonej jako działka nr 527/1, położonej w Czarnowąsach.
W dniu 05.09.2014 właściciele przedmiotowej nieruchomości wystąpili z wnioskiem o jej nieodpłatne
przejęcie na rzecz Gminy Dobrzeń Wielki. Działka ta przylega bezpośrednio do publicznej drogi gminnej –
ulicy Studziennej. Stanowi drogę wewnętrzną, oznaczoną w miejscowym planie zagospodarowania
symbolem MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Komisja Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Dobrzeń Wielki na posiedzeniu w dniu 23.09.2014 roku,
pozytywnie zaopiniowała wniosek w przedmiotowej sprawie.
Nabycie nieruchomości nie mieści się w zakresie kompetencji Wójta Gminy określonych w rozdziale 2 § 4,
uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki nr X/96/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2011 r. Nr
125, poz. 1475), zmienionej uchwałą Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 06 października 2011 r. nr
XI/110/2011 (Dz. Urz. Woj. Op. z 2011 r.Nr 125, poz. 1476).
W związku z powyższym, a także faktem, że nieodpłatność przekazania wyklucza możliwość zastrzeżenia
jakiegokolwiek ekwiwalentu, a nawet obciążenia, uchwałę opartą o zastosowanie art.9021 Kodeksu
Cywilnego, regulującego zobowiązanie właściciela do nieodpłatnego przeniesienia na Gminę własności
nieruchomości przez umowę przekazania nieruchomości – należy uznać za uzasadnioną.
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