
UCHWAŁA NR XXXVII/297/18
RADY GMINY SULIKÓW

z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zakup niezabudowanej nieruchomości gruntowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1875 z późn. zm.), Rada Gminy Sulików

uchwala, co następuje :

§ 1. 

1. Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie przez Gminę Sulików, do gminnego zasobu nieruchomości, 
niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Ksawerów, obręb ewidencyjny (0015) Wilka, 
AM. 2 i stanowiącej działkę oznaczoną geodezyjnie numerem 145/5 o powierzchni 0,05 ha, stanowiącą własność 
osób fizycznych.

2. Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Zgorzelcu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę 
wieczystą numer KW. JG1Z/00018234/9.

§ 2. 

Cena zakupu niezabudowanej nieruchomości  gruntowej, o której mowa w § 1, nie przekroczy kwoty 
5.000,00 zł.

§ 3. 

1. Przejecie odpłatne nieruchomości, o której mowa w § 1., nastąpi w formie aktu notarialnego.

2. Koszty zawarcia umowy nabycia nieruchomości poniesie Gmina Sulików.

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
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Uzasadnienie

Niniejsza uchwała dotyczy wyrażenia zgody na nabycie od osób fizycznych nieruchomości gruntowej
niezabudowanej.

Na zebraniu wiejskim sołectwa Wilka, które odbyło się w dniu 26 września 2017 r. w sprawie wyrażenia
zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki mieszkańcy sołectwa
zgłosili do wykonania przedsięwzięcie polegające na zakupie działki gruntu oznaczonej geodezyjnie numerem
145/5, na której będą organizowane uroczystości i imprezy służące integracji lokalnej społeczności,
wzmocnieniu więzi międzypokoleniowej, a także rekreację.

Nabycie nieruchomości nastąpi za kwotę nie przekraczającą 5.000,00 zł. Z tytułu odpłatnego nabycia
nieruchomości, koszty sporządzenia aktu notarialnego poniesie Gmina Sulików.

Zgodnie z zapisem art. 18 ust 2,pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) rada gminy podejmuje uchwały w sprawach majątkowych gminy
przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczący m.in. nabycia nieruchomości gruntowych.

Zatem podjęcie uchwały wg przedstawionego projektu uważa się za uzasadnione.
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