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UCHWAŁA NR 45.354.2022 

RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH 

z dnia 20 października 2022 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w formie darowizny przez gminę Krzepice 
nieruchomości 

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 ze zm.) w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1899 ze zm.) Rada Miejska w Krzepicach, uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie w formie darowizny na rzecz gminy Krzepice 
nieruchomości położonej w obrębie Kuźniczka, gmina Krzepice oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków 
jako działka nr 303/7 o pow. 0,0047 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr CZ2C/00042914/5, 
stanowiącej własność Skarbu Państwa - Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. 

2. Nabycie nieruchomości wymienionej w ust.1 do gminnego zasobu nieruchomości, nastąpi na potrzeby 
realizacji zadań własnych gminy Krzepice. 

§ 2. Mapa poglądowa z zaznaczeniem przeznaczonej do nabycia nieruchomości stanowi załącznik nr 1 do 
niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik do uchwały Nr 45.354.2022 

Rady Miejskiej w Krzepicach 

z dnia 20 października 2022 r. 
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Uzasadnienie 

Przeznaczona do nabycia przez Gminę Krzepice nieruchomość położona jest w miejscowości Krzepice, 
obrębie ewid. Kuźniczka, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 303/7 o pow. 0,0047 
ha będąca własnością Skarbu Państwa - Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. W/w działka stanowi 
fragment ul.Tęczowej. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w/w działka położona jest 
w obszarze oznaczonym symbolem 5-KDW9, dla którego ustalono przeznaczenie podstawowe: tereny dróg 
wewnętrznych. KOWR deklaruje wolę nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Krzepice przedmiotowej 
nieruchomości. 
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