
UCHWAŁA NR LXII/338/22 
RADY GMINY W BĘDZINIE 

z dnia 26 lipca 2022 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Będzino nieruchomości oznaczonej numerem 
działki 162/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Dobrzyca 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  
2022 r. poz. 559, poz. 1005, poz. 1079) oraz art. 25 ust. 1,2 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, poz. 815), Rada Gminy 
w Będzinie uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie przez Gminę Będzino od osób fizycznych prawa własności 
nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem działki 162/2 o powierzchni 0,0196ha 
położonej w obrębie ewidencyjnym Dobrzyca w Gminie Będzino, dla której w Sądzie Rejonowym 
w Koszalinie, prowadzona jest księga wieczysta nr KO1K/00003935/8 z przeznaczeniem na cele drogi gminnej 
wewnętrznej. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Będzino. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
w Będzinie 

 
 

Andrzej Nożykowski 
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           299216,69   706428,32 706428,32
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Uzasadnienie 

Współwłaściciel nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 162/2 położonej 
w obrębie ewidencyjnym Dobrzyca zwrócił się do Wójta Gminy Będzino z wnioskiem 
o uregulowanie prawa własności ww. gruntu. Przedmiotowa działka powstała na skutek podziału geodezyjnego 
dokonanego z urzędu na podstawie decyzji Wójta Gminy Będzino nr RZG.II.6831.2.15.11 z dnia 19 lipca 
2011r. w celu wydzielenia drogi z gruntów prywatnych. 

Zgodnie z art. 25 ust. 1,2 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami, gmina może nabywać nieruchomości do Gminnego Zasobu Nieruchomości. 
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
w celu nabycia przedmiotowych praw do nieruchomości przez Gminę Będzino  wymagane jest podjęcie przez 
Radę Gminy Będzino przedmiotowej uchwały. 
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