
UCHWAŁA NR XLI/292/2022
RADY GMINY ZŁOTA 

z dnia 25 listopada 2022 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości sławiącej własność osób fizycznych na 
rzecz Gminy Złota

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 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 oraz z 2022 r. poz. 1846 i 2185) RADA GMINY ZŁOTA 
uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża zgodę na przyjęcie darowizny od osób fizyczych, której przedmiotem jest prawo własności 
nieruchomości, działek nrl!7/4 o pow. 0,0615 ha i nr 118/12 o pow. 0,0074 ha położonych w 

Probołowicach.

§ 2. Nabyta nieruchomość wejdzie w skład gminnego zasobu nieruchomości, stanowić będzie drogę 
dojazdową do posesji.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złota.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWOE

dam \'ypych
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1899 oraz z 2022 r. poz. 1846 i 2185) nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu, a w 
szczególności między innymi mogą być przedmiotem darowizny. Zaś zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. 
a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 
i 1561) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych 
gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących między innymi przyjęcia darowizny 
nieruchomości.

A zatem powyższe przepisy prawa stanowią, iż przyjęcie darowizny, prawa własności nieruchomości,
przez gminę 
uchwały.

wymaga podjęciu uchwały przez Radę Gminy, zatem zasadne jest podjecie powyższej
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