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UCHWAŁA NR XXXVI/      /2021 

RADY GMINY GNIEZNO 

z dnia 29 kwietnia 2021 r. 

w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonych we wsi 
Wierzbiczany, przez jej właścicieli na rzecz Gminy Gniezno 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 9021 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 1740 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Skorzystać z zaproszenia złożonego przez Firmę WZ Investbud Sp. z o. o, Sp. k. do zawarcia umowy 
nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Gniezno nieruchomości położonych we wsi Wierzbiczany, gmina 
Gniezno oznaczonych geodezyjnie jako działki nr 105/30 o powierzchni 0,0421 ha, nr 105/31 o powierzchni 
0,0147 ha, dla których Sąd Rejonowy w Gnieźnie prowadzi księgę wieczystą KW PO1G/00087691/8, działki nr 
105/26 o powierzchni 0,0013 ha, 105/27 o powierzchni 0,0012 ha, dla których Sąd Rejonowy w Gnieźnie prowadzi 
księgę wieczystą KW PO1G/00016040/2 oraz działki 105/34 o powierzchni 0,0079 ha, 105/35 o powierzchni 
0,0079 ha dla których Sąd Rejonowy w Gnieźnie prowadzi księgę wieczystą KW PO1G/00089106/5, stanowiącą 
własność wyżej wymienionej firmy. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Mariusz Nawrocki 
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Załącznik do uchwały Nr XXXVI/      /2021

Rady Gminy Gniezno

z dnia 29 kwietnia 2021 r.
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UZASADNIENIE

Właściciele dróg złożyli zaproszenie o przekazanie nieodpłatne na rzecz Gminy Gniezno własności

nieruchomości położonych we wsi Wierzbiczany, oznaczonych geodezyjnie jako działki nr 105/30 o

powierzchni 0,0421 ha, 105/31 o powierzchni 0,0147 ha, dla których Sąd Rejonowy w Gnieźnie prowadzi

księgę wieczystą KW PO1G/00087691/8, działki nr 105/26 o powierzchni 0,0013 ha, 105/27 o powierzchni

0,0012 ha, dla których Sąd Rejonowy w Gnieźnie prowadzi księgę wieczystą KW PO1G/00016040/2 oraz

działki 105/34 o powierzchni 0,0079 ha oraz 105/35 o powierzchni 0,0079 ha, dla których Sąd Rejonowy w

Gnieźnie prowadzi księgę wieczystą o nr KW PO1G/00089106/5, Przedmiotowe nieruchomości stanowią

drogi dojazdowe do sąsiednich działek, są utwardzone z kostki brukowej i są niezbędne dla zapewnienia

dojazdu właścicielom przyległych nieruchomości do tych dróg i do istniejącej drogi gminnej oraz są częścią

dróg, które już w roku 2019 zostały przejęte nieodpłatnie uchwałami Rady Gminy Gniezno na własność

Gminy Gniezno. Podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni celowe i uzasadnione.
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