
UCHWAŁA NR XXXII.252.2021 
RADY GMINY KOWALA 

z dnia 11 czerwca 2021 r. 

w sprawie odpłatnego nabycia przez Gminę Kowala prawa własności nieruchomości gruntowych 
niezabudowanych położonych w obrębie Romanów, gm. Kowala. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713 ze zm.), Rada Gminy Kowala uchwala co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie przez Gminę Kowala prawa własności nieruchomości 
gruntowych niezabudowanych oznaczonych w ewidencji nr: 86 o pow. 0,7500 ha i 87 o pow. 0,4700 ha, 
położonych w obrębie Romanów zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszej uchwały, dla których Sąd 
Rejonowy Radomiu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste, stanowiących własność osób 
fizycznych. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kowala. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Kowala 

 
 

Dariusz Chruślak 
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Załącznik do uchwały Nr XXXII.252.2021

Rady Gminy Kowala

z dnia 11 czerwca 2021 r.
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Uzasadnienie 

Przedmiotem uchwały jest wyrażenie zgody na odpłatne nabycie na własność Gminy Kowala 
nieruchomości oznaczonych w ewidencji nr 86 o pow. 0,7500 ha i 87 o pow. 0,4700 ha, położonych 
w obrębie Romanów, dla których Sąd Rejonowy w Radomiu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi 
księgi wieczyste, stanowiących własność osób fizycznych. 

Na podstawie umowy użyczenia nieruchomości zawartej w dniu 12.11.2020 r. Gmina Kowala powzięła 
zamiar inwestycyjny wykonania ujęcia wód podpowierzchniowych na nieruchomości oznaczonej 
w ewidencji gruntów nr 87 o pow. 0,4700ha, położonej w obrębie Romanów.W związku z odwierceniem 
otworu studziennego na w/w. nieruchomości Gmina Kowala wystąpiła do Marszałka Województwa 
Mazowieckiego z wnioskiem o zatwierdzenie „Dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby 
eksploatacyjne ujęcie wody podziemnej z utworów kredy górnej w miejscowości Walentynów, gm. Kowala 
na potrzeby wodociągu gminnego”.  Decyzją Marszałka Województwa Mazowieckiego Nr 98/21/PE.I 
z dnia 20.04.2021 r., znak:PE-I.7431.14.2021.JM zatwierdzono dokumentację hydrologiczną ustalającą 
zasoby eksploatacyjne ujęcia, według stanu na styczeń 2021 r. 

W związku z zapisem § 6. umowy użyczenia nieruchomości „Jeżeli po wykonaniu robót 
i zbadaniu próbek, Biorący złoży oświadczenie woli chęci nabycia nieruchomości dla wykonania 
zamierzenia inwestycyjnego, Biorący zobowiązuje się wszcząć postępowanie w przedmiocie kupna 
nieruchomości zgodnie z obowiązującym prawem….” oraz poszerzeniem inwestycji o infrastrukturę  na 
nieruchomości sąsiedniej oznaczonej w ewidencji nr 86 o pow. 0,7500 ha w celu zapewnienia właściwego 
funkcjonowania publicznych urządzeń zaopotrzenia w wodę podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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