
Druk Nr

Projekt

Uchwała nr ..../..... /2021
Rady Gminy Tarnowiec 

z dnia........ 2021

W sprawie: Wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości 
Umieszcz.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 202Ir. poz. 1372 )

Rada Gminy Tarnowiec uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie przez Gminę Tarnowiec nieruchomości położnej 
w miejscowości Umieszcz, nr ewid. dz. 379 o pow. 0,03ha dla której Sąd Rejonowy w 
Jaśle prowadzi księgę wieczystą nr KS1J/00069434/4, z przeznaczeniem na potrzeby 
związane z realizacja zadań własnych Gminy Tarnowiec. Nabyta nieruchomość wejdzie 
w skład gminnego zasobu nieruchomość.

§2 . Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnowiec.

§3 . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UZASADNIENIE

Mając na uwadze art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 713) oraz Uchwałę Rady Gminy Tarnowiec nr 
IV/46/2011 z dnia 29 marca 201 Ir. w sprawie określenia zasad nabywania ,zbywania 
i obciążania nieruchomości, ich wydzierżawiania, wynajmowania lub użyczania na czas 
oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów. 
Wójt Gminy Tarnowiec występuje z wnioskiem do Rady Gminy Tarnowiec o wyrażenia 
zgody na nabycie w drodze zakupu nieruchomości położnej w miejscowości Umieszcz, nr 
ewid. dz. 379 o pow. 0,03 ha dla której Sąd Rejonowy w Jaśle prowadzi księgę wieczystą 
nr KS1J/00069434/4.

Powyższa nieruchomość nabywana jest w celu realizację inwestycji - przebudowy 
zjazdu z drogi powiatowej na drogę gminną publiczną nr 113753R relacji Wrocanka - 
Umieszcz, w ramach realizacji zadań własnych gminy do których należą między innymi sprawy 
gminnych dróg publicznych.

Obecnie na nieruchomości znajduje się budynek, który zgodnie z oświadczeniem 
właściciela nieruchomości zostanie przez niego rozebrany. W toku negocjacji ustalono cenę 
zakupu przedmiotowej nieruchomości na kwotę 2 900,00 zł za 1 ar, tj. 8 700, 00 zł.


