
UCHWAŁA NR XLVII/414/2021 
RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU 

z dnia 29 października 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie działki z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  
(t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834), art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z 2021 r. poz. 11, 234, 815, 1551, 1561) w związku 
z art. 9021 § 1 ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, 2320, z 2021 r. 
poz. 1509), § 7 ust. 1 uchwały Nr XXXVIII/348/2021 Rady Miejskiej w Głogówku  z dnia 28 maja 2021 roku 
w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Głogówek (Dziennik 
Urzędowy Województwa Opolskiego z dnia 9 czerwca 2021 roku, poz. 1532) Rada Miejska w Głogówku 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na przejęcie od osób fizycznych działki nr 999 arkusz mapy 7 obręb Winiary o pow. 
0.4092 ha stanowiącej grunty orne RIIIb 0.1419 ha i RIIIa 0.2673 ha dla której to Sąd Rejonowy w Prudniku V 
Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą OP1P/00061255/3. W dziale III księgi wieczystej 
OP1P/00061255/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Prudniku V Wydział Ksiąg Wieczystych wpisane są 
ograniczone prawa rzeczowe związane ze służebnością przejazdu i przechodu przez działkę nr 999 arkusz 
mapy 7 obręb Winiary o pow. 0.4092 ha na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 704/3 arkusz mapy 
7 obręb Winiary, działki nr 704/8 arkusz mapy 7 obręb Winiary, działki nr 704/7 arkusz mapy 7 obręb Winiary, 
działki nr 704/6 arkusz mapy 7 obręb Winiary, działki nr 704/4 arkusz mapy 7 obręb Winiary, działki nr 704/5 
arkusz mapy 7 obręb Winiary i działki nr 704/11 arkusz mapy 7 obręb Winiary. 

§ 2. Przejęcie działki o której mowa w § 1 nastąpi w formie aktu notarialnego. 

§ 3. Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi Gmina Głogówek. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogówka. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Głogówku 

 
 

Jerzy Kunert 
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