
 
UCHWAŁA NR XXXII /164/10 

RADY GMINY LIPNO 
z dnia  29 marca 2010 roku 

 
 
 
w sprawie nabycia gruntów na własność Gminy Lipno 
 
 
 Na podstawie art.18 ust 2 pkt 9 lit a  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
Gminnym ( Dz. U. z  2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, 
poz. 1568  z 2004 r.  Nr 102 poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz.1759, z 2005 r. Nr 172, 
poz. 1441 i Nr 175 poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz.1337 oraz z 2007  Nr 48, 
poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, 
z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241). 
Rada Gminy Lipno 

uchwala co następuje 
 
§  1. Nabyć na własność Gminy Lipno w formie nieodpłatnej nieruchomość rolną położoną w 
miejscowości Zbytkowo oznaczoną w ewidencji gruntów działką nr 196/9 o powierzchni 
0,1635 ha, stanowiącą własność Państwa Józefa i Wandy małż. Pobożan, dla której to 
nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Lipnie urządzona jest księga wieczysta KW  16518, z 
przeznaczeniem na przedłużenie drogi gminnej. 
 
§  2. Nabycie gruntu nastąpi w drodze umowy notarialnej – darowizny sporządzonej w 
Kancelarii Notarialnej w Lipnie, której koszty poniesie nabywca. 
 
§  3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno. 
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 

 



Uzasadnienie 
 
 Opisana w treści uchwały działka gruntu faktycznie służy, jako droga dojazdowa do 
budynków gospodarskich i pól uprawnych kilku właścicieli gruntów rolnych. Stanowi 
bowiem ona naturalne przedłużenie drogi gminnej. Ponieważ formalnie stanowi ona własność 
Państwa Józefa i Wandy Pobożan to obciążeni są oni stosownym podatkiem co traktują jako 
nieusprawiedliwione obciążenie skoro korzystają z niej właściciele sąsiednich gruntów.                             
W takiej sytuacji gdy właściciele chcą nieodpłatnie przekazać ten grunt pod drogę gminną to 
zasadnym jest jego przejęcie na urządzenie formalnej drogi publicznej. Może o tym 
zadecydować tylko Rada Gminy stąd przedłożono projekt niniejszej uchwały. 

 


