
UCHWAŁA NR XXXI/232/2021 
RADY GMINY W LIPNIKU 

z dnia 9 listopada 2021 r. 

w sprawie nabycia nieruchomości w miejscowości Słabuszewice 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2021 r., poz. 1372 z późniejszymi zmianami)  Rada Gminy w Lipniku  uchwala co  następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie na rzecz Gminy Lipnik w drodze umowy darowizny od osoby fizycznej 
nieruchomości zabudowanej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 309/5 o powierzchni 0,3400 ha oraz 
nieruchomości rolnej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 411 o powierzchni 0,4500 ha. wyżej wymienione 
działki położone w miejscowości Słabuszewice, dla których w Sądzie Rejonowym w Opatowie prowadzona jest 
księga wieczysta KW nr KI1T/00033012/1. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipnik. 

§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy 
w Lipniku. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
w Lipniku 

 
 

Stanisław Mazur 
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UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 18 ust. 2, pkt. 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego 
zarządu, dotyczących: zasad nabywania, zbywania i obciążania oraz ich wydzierżawienia lub 
wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy 
szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po 
umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których 
przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych 
czynności wyłącznie za zgodą rady gminy. Nieruchomość położona w miejscowości Słabuszewice 
oznaczona ewidencyjnie jako działka nr 395 o powierzchni 0,3400 ha oraz działka nr 411 o 
powierzchni 0,4500 ha posiadające urządzoną księgę wieczystą nr KI1T/00033012/1. Obecny 
właściciel nieruchomości zwrócił się z wnioskiem o przejęcie jego nieruchomości, w związku z 
tym, że jest osobą samotną, w zamian za umieszczenie go w Domu Pomocy Społecznej. 
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