
UCHWAŁA Nr V /40/2019 
RADY GMINY CZERNIKOWO

z dnia 27 lutego 2019 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny działki położonej we wsi 
Czernikowo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 888 §1 ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 roku -  Kodeks Cywilny ( Dz.U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje :

§ 1. Wyraża się zgodę na przejęcie w formie darowizny działki oznaczonej geodezyjnie nr 
212/3 o pow. 0,1707 ha, zapisanej w KW Nr WL1L/00017532/6, położonej w obrębie wsi 
Czernikowo będącej własnością osób fizycznych z przeznaczeniem pod drogę gminną.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący 
Rady Gminy Czernikowo

Rafał Rutkowski



Uzasadnienie do uchwały

Państwo Krzysztof i Maria Pietrzykowscy we wspólnym wniosku wnieśli o przyjęcie 
nieodpłatne na rzecz Gminy Czernikowo działki oznaczonej geodezyjnie nr 212/3 położonej w 
obrębie wsi Czernikowo, która powstała w wyniku podziału nieruchomości i została 
wydzielona jako droga wewnętrzna do obsługi wydzielonych działek.

W związku z tym, że działka ta stanowi drogę wewnętrzną a po jej nieodpłatnym 
przejęciu zostanie przeznaczona na drogę gminną, nabycie jej jest zasadne.

Wobec powyższego wnoszę o wyrażenie zgody na nieodpłatne nabycie od Państwa 
Krzysztofa i Marii Pietrzykowskich działki opisanej w projekcie uchwały.
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