
 

Uchwała nr …………. 

Rady Gminy Marcinowice 

z dnia  ……………. r. 

 

w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości wchodzącej w skład zasobów Krajowego 
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa położonej na terenie Gminy Marcinowice  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2020r. poz. 713) oraz art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 

nieruchomościami (Dz. U. z 2020r. poz. 65), w związku z art. 44 ust. 1 ustawy z dnia  

19 października 1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. 2020r. 

poz. 396), Rada Gminy Marcinowice, uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

 

Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Kątki 
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 136/17 o powierzchni 0.2018ha od 
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, wykorzystywanej jako droga. 

 
§ 2. 

 
      Traci moc uchwała Nr XXII/133/20 Rady Gminy Marcinowice z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie 
nieodpłatnego przejęcia nieruchomości wchodzącej w skład zasobów Krajowego Ośrodka Wsparcia 
Rolnictwa położonej na terenie Gminy Marcinowice.  
 

 
 

§ 3. 

 

Upoważnia się Wójta Gminy do zawarcia umowy notarialnej z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia 

Rolnictwa o nieodpłatnym przejęciu nieruchomości, o których mowa w § 1, do zasobów mienia 

gminnego. 

 

§ 4. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

do uchwały nr ……………. 
Rady Gminy Marcinowice 

z dnia ………………... r. 
 

w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości wchodzącej w skład zasobów Krajowego 
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa położonej na terenie Gminy Marcinowice  

  

 

  Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym do wyłączonej właściwości Rady Gminy Marcinowice należy podjęcie uchwały o przejęciu 

nieodpłatnym od KOWR we Wrocławiu na własność Gminy Marcinowice. 

Nieruchomość, oznaczona jest wg ewidencji gruntów jako działka nr 136/17 o pow. 0,2018ha obręb 

Kątki, gmina Marcinowice, stanowią własność Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia 

Rolnictwa. 

                Wójt Gminy Marcinowice zwrócił się do KOWR Oddziału Terenowego we Wrocławiu o 

nieodpłatne przekazanie nieruchomości drogowej działka nr 136/17 obręb Kątki. W celu możliwości 

rozpatrzenia wniosku Wójta niezbędna jest niniejsza uchwała wyrażająca wolę przejęcia działki na 

mienie Gminy. Ponadto Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w odpowiedzi na ww. wniosek wskazał, 

że przekazanie przedmiotowej działki zajętej pod drogę gminną wewnętrzną, może zostać pozytywnie 

rozpatrzone, a przekazanie nieruchomości nastąpi na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 19 

października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa( Dz.U. z 2020r. 

poz. 396) 

 

 


