
 
Uchwała Nr XIX/ 93/08 

Rady Gminy Lipno 
z dnia 17 listopada 2008 roku 

 
 
 

w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 
położonej w Łochocinie. 
 
 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, Nr 173, poz.1218, z 2008 Nr 180,poz.1111),  
 

Rada Gminy Lipno 
uchwala co następuje  

 
§  1 

 
Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości  
położonej w miejscowości Łochocin  oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 150/32 
o powierzchni 0,0633 ha , nr 150/12 o pow. 0,2119 ha, i nr 150/11  o pow. 0,0260 ha  będące 
w użytkowaniu wieczystym  Spółdzielni  Obsługi Rolnictwa w Łochocinie, z przeznaczeniem 
na  drogi gminne, dla której  to nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Lipnie urządzona jest 
księga wieczysta KW 25385 
 

§  2 
Nabycie  nastąpi w drodze umowy notarialnej – darowizny sporządzonej w Kancelarii 
Notarialnej w Lipnie, której koszty poniesie zbywca prawa użytkowanie wieczystego 
nieruchomości. 

 
§  3 

  
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno. 
 

§ 4 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
 

                       
 

 



Uzasadnienie do Uchwały Nr XIX/93/08 Rady Gminy Lipno z dnia 17.11.2008r  
 

SOR Łochocin aktem notarialnym w 1997 roku nabył od Gminy Lipno wieczyste 
użytkowanie gruntów, na których prowadził swoją działalność statutową.  
Obecnie SOR w Łochocinie zakończył swoją działalność gospodarczą i jest w stanie 
likwidacji. Zajmowaną nieruchomość podzielono na nieruchomości w taki sposób, aby 
umożliwić zbycie swojego prawa wieczystego użytkowania na rzecz nabywców 
poszczególnych nieruchomości.  
 Na stanie SOR-u pozostały 3 działki, które są drogami dojazdowymi do wydzielonych 
poszczególnych posesji - do garaży, samodzielnych mieszkań utworzonych po biurach, czy 
też obiektów służących do prowadzenia działalności gospodarczej. 
Chcąc formalnie zamknąć swoją działalność Likwidator Spółdzielni wystąpił do Pełniącego 
Funkcję Wójta Gminy z wnioskiem, by Gmina Lipno przejęła ich prawo wieczystego 
użytkowania do Zasobów Gminy - działki, które w wyniku podziałów stały się drogami 
dojazdowymi do poszczególnych nieruchomości. Przedłożył także Uchwałę podjętą przez 
Walne Zgromadzenie Kółek Rolniczych Spółdzielni Obsługi Rolnictwa w Łochocinie 
umożliwiającą Likwidatorowi Spółdzielni do prowadzenia postępowania w tej sprawie. 
Ponieważ wskazane zbycie wymaga zgody Rady projekt Uchwały przedkłada się na sesję 
Rady Gminy. 
 
  

  
 

 


