
 

UCHWAŁA NR  XII/78/15 

RADY GMINY LIPNO 

z dnia 29 grudnia 2015 roku 

 

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych na 

własność Gminy Lipno. 

 

 

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.
1
), uchwala się, co następuje: 

  

§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Lipno nieruchomości 

gruntowych niezabudowanych, będących własnością osób prywatnych, położonych w obrębie 

Lipno Wieś I, oznaczonych ewidencyjnie jako działki: numer 135/3 o powierzchni 0,0043 ha, 

dla której Sąd Rejonowy w Lipnie prowadzi księgę wieczystą WL1L/00034325/7, numer 

179/1o powierzchni 0,0093 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lipnie prowadzi księgę wieczystą 

WL1L/00019843/3, numer 180/1 o powierzchni 0,0123 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lipnie 

prowadzi księgę wieczystą WL1L/00005562/8, numer 181/1 o powierzchni 0,0252 ha, dla 

której Sąd Rejonowy w Lipnie prowadzi księgę wieczystą WL1L/00005589/3 oraz numer 

190/2 o powierzchni 0,0826 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lipnie prowadzi księgę wieczystą 

WL1L/00000361/4 na potrzeby poszerzenia pasa drogowego ulicy Spacerowej. 

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno. 

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2015 r. poz. 1045 i poz. 1890. 



 

 

Uzasadnienie 

 

Przedmiotem uchwały jest nabycie nieruchomości położonych w sołectwie Lipno 

Wieś I oznaczonych ewidencyjnie jako działki nr 135/3, 179/1, 180/1, 181/1 i 190/2. 

Nieruchomości te stanowią własność osób fizycznych. Działki te sąsiaduje z ulicą Spacerową, 

a w zasadzie stanowią część tej drogi, bowiem z uwagi na małą szerokość drogi w jej 

formalnych granicach, zajmowane są przez użytkowników na tym odcinku drogi w 

szczególności, gdy poruszają się oni pojazdami o większych gabarytach. Właściciele 

wymienionych działek zadeklarowali się przekazać je nieodpłatnie na rzecz Gminy Lipno. 

Nabycie tej nieruchomości pozwoli na znaczące poszerzenie pasa drogowego co w przypadku 

inwestycji drogowych nabiera szczególnego znaczenia. 

Mając na względzie powyższe, podjęcie przez Radę Gminy niniejszej uchwały wydaje 

się wskazane i uzasadnione. 

 

 

 


