
UCHWAŁA NR .................... 
RADY GMINY JEMIELNICA 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na własność Gminy Jemielnica 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2019 r., poz. 506, poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 – z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie przez Gminę Jemielnica części zabudowanej 
nieruchomości położonej w Jemielnicy przy ul. Nowa Kolonia 28, oznaczonej w ewidencji gruntów 
i budynków jako działka o numerze 713/3  obrębu Jemielnica, o powierzchni około 40 - 50 m2, oznaczonej 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem MN53 - tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich prowadzi księgę wieczystą 
OP1S/00030665/6. 

2. Szczegółowe położenie nieruchomości, o której mowa w ust. 1 zawierają  załączniki Nr 1 i Nr 2 do 
uchwały 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Jemielnicy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie jej na tablicach 
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i innych miejscach publicznych na terenie gminy. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Norbert Jaskóła 

 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2017 r., poz. 1509; z 2018 r., poz. 2348 oraz z 2019 r., 

poz. 270, poz. 492, poz. 801, poz. 1309, poz. 1589, poz. 1716 i poz. 1924 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ....................

Rady Gminy Jemielnica

z dnia .................... 2022 r.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ....................

Rady Gminy Jemielnica

z dnia .................... 2022 r.
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