UCHWAŁA NR XI/84/2019
RADY GMINY BOGORIA
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Bogoria nieruchomości oznaczonej jako działka
ewidencyjna nr 114 o powierzchni 0,02 ha w obrębie Zagorzyce
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 2, art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) i art. 6 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (tj. Dz. U. 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.)
Rada Gminy w Bogorii uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża zgodę na nabycie od osoby fizycznej na własność Gminy Bogoria nieruchomość gruntową
położoną w obrębie Zagorzyce, oznaczoną ewidencyjnie jako działka o numerze 114 o pow. 0,02 ha, dla której
Sąd Rejonowy w Staszowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KI1A/00028719/1.
§ 2. Na wyżej wymienionej nieruchomości usytuowana jest droga gminna oznaczona numerem
ewidencyjnym 312013T, która przebiega przez miejscowości: Szczeglice, Zagorzyce, Wysoki Małe, Kolonia
Wysoki Małe.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bogoria.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Stobnicka
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Uzasadnienie
do Uchwały Nr XI/84/2019
Rady Gminy w Bogorii
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
Działka położona w obrębie Zagorzyce o numerze ewidencyjnym 114 i powierzchni 0,02 ha jest
własnością osoby prywatnej.
Na wyżej wymienionej nieruchomości usytuowana jest droga gminna oznaczona numerem
ewidencyjnym 312013T, która przebiega przez miejscowości: Szczeglice, Zagorzyce, Wysoki Małe,
Kolonia Wysoki Małe.
Właścicielem wyżej wymienionej nieruchomości jest Pan ......................., który zwrócił się z prośbą
o wykup tejże działki.
Działka o numerze ewidencyjnym 114 i powierzchni 0,02 ha stanowi klasoużytek - RIIIa, zgodnie
z ewidencją
gruntów
i budynków,
jest
na
niej
położona
nawierzchnia
asfaltowa
i stanowi część drogi gminnej oznaczonej numerem ewidencyjnym 312013T.
W związku z potrzebą regulacji stanu prawnego Gmina Bogoria zamierza nabyć
o numerze ewidencyjnym 114 w Zagorzycach na której znajduje się droga gminna.

działkę

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały stało się zasadne.
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