
UCHWAŁA NR XXV/175/2020 

RADY GMINY GODZIESZE WIELKIE 

z dnia 21 grudnia 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy 

Godziesze Wielkie do gminnego zasobu nieruchomości. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990), uchwala się co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie nieruchomości, oznaczonych jako działki numer 216/2 i 216/3, 

o łącznej pow. 0,1800 ha, położonych w miejscowości Stobno Siódme, obręb geod. 0016 Stobno VI 

VII, stanowiące własność osoby fizycznej, dla których Sąd Rejonowy w Kaliszu prowadzi księgę 

wieczystą KZ1A/00003275/7, z przeznaczeniem na budowę parkingu przy Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Stobnie Siódmym. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godziesze Wielkie. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   
Przewodnicząca Rady 

Gminy Godziesze Wielkie 
 
 

Mirosława Kobyłka 
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Uzasadnienie

do uchwały nr XXV/175/2020 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 21 grudnia 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy

Godziesze Wielkie do gminnego zasobu nieruchomości.

Zakup przedmiotowych nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 216/2

i 216/3 o łącznej powierzchni 0,1800 ha, położonych w miejscowości Stobno Siódme, obręb geod.

0016 Stobno VI VII, dla których Sąd Rejonowy w Kaliszu prowadzi księgę wieczystą

KZ1A/00003275/7, które stanowią własność osoby fizycznej, niezbędny jest na realizację celu

publicznego jakim jest budowa parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stobnie

Siódmym.

Cena nabycia nieruchomości została ustalona w ramach negocjacji cenowych i wynosi 40 zł/1m2.

Z tytułu nabycia powyższych nieruchomości, koszty aktu notarialnego poniesie Gmina Godziesze

Wielkie.

Z uwagi na powyższe, podjęcie uchwały jest zasadne.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 7FE289E7-5BA4-4D2E-AD41-F28F19ACF4A9. podpisany Strona 1


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 2
	Paragraf 3

	Załącznik

