
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

UCHWAŁA Nr 22/III/2014 
Rady Gminy Nowe Miasto 

z dnia 30 grudnia 2014 roku 
 

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Nowe Miasto 

nieruchomości położonych w obrębie Jurzynek. 

 

 

Na podstawie art.7 ust.1 pkt.2, art.18 ust.2 pkt.9 lit. a, art.44 ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 

roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013r.poz. 594 z późn. zm ) w związku z art.6 pkt.1 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r., 

poz.518 ze zm.)Rada Gminy Nowe Miasto uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1. Wyraża zgodę na nieodpłatne nabycie na rzecz gminy Nowe Miasto, własności 

nieruchomości położonych w obrębie Jurzynek, gminie Nowe Miasto oznaczonych jako 

działki ewidencyjne  : 

 

1) nr  52/1 o powierzchni 0,0338 ha, 

2) nr  95/3 o powierzchni 0,0304ha, 

3) nr  37/3 o powierzchni  0,0015ha, 

4) nr  61/1 o powierzchni 0,0056ha, 

5) nr  40/5 o powierzchni 0,0086ha, 

6) nr 38/1 o powierzchni 0,0067ha, 

7) nr 60/1 o powierzchni 0,0084ha, 

8) nr  53/1 o powierzchni 0,0219ha, 

9) nr 54/1 o powierzchni 0,0408ha, 

10)nr  55/1 o powierzchni 0,0289ha, 

11)nr 40/3 o powierzchni 0,0045ha, 

12/ nr 39/1 o powierzchni 0,0134ha, 

 

 § 2. Nieruchomości opisane w § 1 niniejszej uchwały zostaną nabyte pod drogi  gminne . 

 

§  3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowe Miasto. 

 

§  4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                    
                               

 
Uzasadnienie 

do uchwały Nr 24/III/2014 

z dnia 30 grudnia 2014 roku 

Rady Gminy Nowe Miasto 

 
 
 

Działki położone we wsi Jurzynek stanowią własność : 

- Państwa Agnieszki i Marka Mazurkiewicz –nr 40/3, 

- Pana Piotra Wiktorskiego                             - nr 54/1 i nr 55/1, 

- Państwa Jadwigi i Kazimierza Morawskich- nr 38/1 , nr 60/1, nr 53/1, 

- Pani  Doroty Cyranowskiej w 1/6, Pana Dariusza Szarek w 1/6, Pani Marianny Szarek w 

4/6- nr 40/5, 

- Pani Magdaleny Szepietowskiej – nr 52/1, i nr 95/3, 

- Pani  Jolanty Małgorzaty Kurłowskiej  w 1/16 i Pana Wojciecha Ernest w 15/16- nr 39/1 

- Państwa Wojciecha i Elżbiety Ernest         - nr 37/3 i 61/1, 

Powyższe działki od niepamiętnych czasów są użytkowane i wykorzystywane jako drogi gdyż 

bezpośrednio przylegają do drogi gminnej wewnętrznej nrnr 50,51 oraz 171/1 i tworzą jeden 

ciąg drogowy. 

Remonty i utrzymanie całego pasa drogowego  przeprowadza gmina Nowe Miasto, zasadnym 

więc jest nabycie  działek  z przeznaczeniem na w/w cel. 

 

 


