
UCHWAŁA NR XXXIII.260.2021 
RADY GMINY KOWALA 

z dnia 30 lipca 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie własności nieruchomości w drodze komunalizacji 
mienia Skarbu Państwa. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” w związku z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz.1372) oraz art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy 
wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. 
z 1990r.,nr 32 poz. 191 ze zm.) uchwala co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Kowala, nieruchomości położonej obręb 
geodezyjny Trablice, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 120 o pow. 0,0700ha i 145/1 o pow. 
0,1737ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa, dla której Sąd Rejonowy w Radomiu, VI Wydział Ksiąg 
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr RA1R/00175780/2 w drodze komunalizacji. 

§ 2. Nieruchomość będąca przedmiotem komunalizacji na rzecz Gminy Kowala służyć będzie realizacji 
zadań własnych Gminy. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kowala. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Kowala 

 
 

Dariusz Chruślak 
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Uzasadnienie 

  Wymienione w uchwale nieruchomości, oznaczone jako działki nr 120 i 145/1, położone w obrębie 
Trablice stanowią własność Skarbu Państwa. W związku z tym, że ww. działki stanowią drogi ich 
komunalizacja służyć będzie realizacji zadania własnego gminy, zaspakajającego zbiorowe potrzeby 
wspólnoty zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2020r. poz. 713 ze zm. ) i będą wykorzystane,  jako drogi wewnętrzne umożliwiające dojście do 
przystanku kolejowego i przez przejazd kolejowy do obsługi działek rolnych i cmentarza parafialnego. 

  Przekazanie nieruchomości objętej wnioskiem jest zgodne z art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku 
Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych 
(Dz.U. z 1990r. nr 32 poz. 191 ze zm.). 
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