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UCHWAŁA NR LI/      /2022 
RADY GMINY GNIEZNO 

z dnia 26 maja 2022 r. 

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych położonych we wsi Wełnica 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 9 lit "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2022 r., poz. 559 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie przez Gminę Gniezno nieruchomości gruntowych od Pana D. T., położonych 
we wsi Wełnica, oznaczonych geodezyjnie jako działka nr 308/1 o powierzchni 0,0244 ha, działka nr 308/2 
o powierzchni 0,0262 ha, działka nr 322/1 o powierzchni 0,0140 ha oraz działka nr 322/2 o powierzchni 0,0185 ha, 
dla których Sąd Rejonowy w Gnieźnie prowadzi księgę wieczystą PO1G/00030239/8. 

§ 2. Wyraża się zgodę na nabycie przez Gminę Gniezno nieruchomości gruntowych od Spadkobierców Pani H. 
S oraz Pani B. T., położonej we wsi Wełnica, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 160/1 o powierzchni 0,0070 
ha, dla której Sąd Rejonowy w Gnieźnie prowadzi księgę wieczystą PO1G/00007470/9. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 Przewodniczący Rady Gminy 
 

Mariusz  Nawrocki 
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Załącznik do uchwały Nr LI/      /2022

Rady Gminy Gniezno

z dnia 26 maja 2022 r.
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Uzasadnienie 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 9 lit "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2022 r., poz. 559 ze zm.) do wyłącznej właścwości Rady Gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach 
majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących: zasad nabywania, zbywania 
i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony, dłuższy niż 3 lata 
lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej. Na wspomnianych działkach 
zlokalizowanych we wsi Wełnica, ma zostać wybudowany chodnik. 

Podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni celowe i uzasadnione. 
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