
 
 

 

UCHWAŁA   Nr  XX /138/ 12 

RADY GMINY  LIPNO 

z dnia 30 października  2012 r. 

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej  nieruchomości 

gruntowych stanowiących własność Gminy Lipno. 

    
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 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, 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,  Nr 157,poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, 

poz. 675 i z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117,poz.679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 

217, poz. 1281, z 2012 r. poz.567) oraz art.37 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o 

gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, 

poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 341, 

Nr 106, poz. 622, Nr 129, poz. 732, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110, Nr 

224, poz.1337, z 2012 r. poz. 908) 

 

R a d a   G m i n y   L i p n o 

u c h w a l a : 

 

 § 1. Wyraża się zgodę na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości  

gruntowych stanowiących własność Gminy Lipno położonych w Kłokocku  

oznaczonych  jako działki nr  

- 291/21 o pow. 0,0585 ha i nr 291/22 o pow. 0,0134 ha z na rzecz 

właściciela nieruchomości przyległej położonej w Kłokocku stanowiącej   

działkę nr 276/1 z przeznaczeniem na poprawienie warunków  

zagospodarowania nieruchomości przyległej, 

- 291/17 o pow. 0,2106 ha i 291/19 o pow. 0,1385 na rzecz właściciela 

nieruchomości przyległej położonej w Kłokocku stanowiącej   działkę nr 

284 z przeznaczeniem na poprawienie warunków  zagospodarowania 

nieruchomości przyległej, 

- 291/20 o pow. 0,0302 i 291/25 o pow. 0,0879 ha na rzecz właściciela 

nieruchomości przyległej położonej w Kłokocku stanowiącej działkę nr 

340/5,  z przeznaczeniem na poprawienie warunków  zagospodarowania 

nieruchomości przyległej, 

- 291/23 o pow. 0,0139 ha z na rzecz właściciela nieruchomości 

przyległej położonej w Kłokocku stanowiącej działkę nr 340/10 z 

przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania 

nieruchomości przyległej. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno. 



 

                                                             

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

          2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie  

              w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lipno.  

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie. 

 

Właściciele nieruchomości przyległych do gruntów gminnych położonych w 

Kłokocku (oznaczonej pierwotnie jako działka nr 291/16) wystąpili z wnioskami 

o umożliwienie nabycia w drodze bezprzetargowej, gruntów które do 1972 

stanowiły drogę kolejowa wąskotorową relacji Lipno – Chełmica.  

Po likwidacji kolejki osoby fizyczne grunty te zaczęli wykorzystywać na cele 

rolnicze, gdyż droga kolejowa najczęściej przecinała ich pola i była przeszkodą w 

prawidłowym zagospodarowaniu pól. 

We wrześniu tego roku zgodnie z żądaniem zainteresowanych osób działka 

291/16 stanowiąca mienie gminne została podzielona geodezyjnie na szereg 

działek, które swoimi granicami dostosowane są do granic istniejących 

nieruchomości osób fizycznych ( najczęściej rolników). 

Wydzielone działki z uwagi na to, iż nie mogły być zagospodarowane w inny  

sposób (brak dostępu do drogi publicznej), zostały przeznaczone na powiększenie  

sąsiednich nieruchomości by poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości  

przyległych.  

Aby uporządkować stan prawny niezbędne jest zawarcie aktu notarialnego, 

który poprzedzony musi być stosowną Uchwałą Rady Gminy Lipno, której 

projekt przedkłada się na Sesję. Takie rozwiązanie jest uzasadnione albowiem 

sprawa zostanie formalnie uporządkowana z korzyścią dla obu stron głównie dla 

mieszkańców użytkujących te grunty. 

 
 


