
UCHWAŁA NR XXXVIII/236/2013
RADY GMINY NOWY KORCZYN

z dnia 26 sierpnia 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Nowy Korczyn 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013r. poz. 594) w związku z art. 6 pkt. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Rada Gminy Nowy Korczyn 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie na rzecz Gminy Nowy Korczyn następujących nieruchomości, oznaczonych 
jako działka ewidencyjna nr: 

- 225/1 o powierzchni 25m2 w obrębie Brzostków 0003 ark.2, 

- 3/1 o powierzchni 25m2 w obrębie Brzostków 0003 ark.2, 

- 89/4 o powierzchni 25m2 w obrębie Brzostków 0003 ark.1, 

- 1238/1 o powierzchni 25m2 w obrębie Grotniki Małe 0007, 

od dotychczasowych właścicieli. 

§ 2. Nabycie nieruchomości opisanej w § 1, następuje w celu wykonania przepompowni przy projektowanej 
budowie kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo-grawitacyjnej w miejscowościach: Grotniki Małe, Grotniki Duże, 
Pawłów, Brzostków, gmina Nowy Korczyn (inwestycja celu publicznego - stosownie do art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami). 

§ 3. Wyraża się zgodę na nabycie nieruchomości ze środków przewidzianych na ten cel w budżecie Gminy na 
rok 2013. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowy Korczyn. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie
Budowa i utrzymywanie publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę, gromadzenia, 
przesyłania, oczyszczania i odprowadzania ścieków oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym ich 
składowania, stanowi cel publiczny w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.). 
Podjęcie przedmiotowej uchwały umożliwi nabycie gruntów od ich dotychczasowych właścicieli pod budowę 
przepompowni koniecznych do realizacji przedsięwzięcia. 
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