
PROJEKT 

 

UCHWAŁA Nr …../XXVII/2020 

RADY GMINY ŻABIA WOLA 

z dnia 23 września 2020 r. 

 

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości oznaczonej numerami działek 

86/8, 88/2, 88/3, 93/6, 97/9, 98/10, 102/1 położonej w m.Siestrzeń,  

na rzecz Gminy Żabia Wola 

 

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

(j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 5 pkt 1c ustawy z dnia 19 października 

1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (j.t. Dz. U. z 2020 r.  

poz. 396 z późn. zm.) Rada Gminy Żabia Wola uchwala, co następuje: 

 

§ 1.  Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa  

na własność Gminy Żabia Wola n/w nieruchomości położonych w m. Siestrzeń, gmina Żabia Wola: 

oznaczonej nr ew.86/8 o pow. 10,0800 ha, nr ew. 88/2 o pow. 0,3362ha, nr ew. 88/3 o pow. 2,52ha,  

nr ew. 93/6 o pow. 9,24ha, nr ew. 97/9 o pow. 10,5592ha, 98/10 o pow. 11, 9072ha, nr ew. 102/1  

o pow. 4,19ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa - Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 

Oddział Terenowy w Warszawie, dla której w Sądzie Rejonowym w Żyrardowie  

Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest Księga Wieczysta PL1Z/00069381/7. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żabia Wola. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

  



PROJEKT 

 

U Z A S A D N I E N I E 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 19 października 1991 roku  

o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa /art.24 ust.5 pkt.1c/Krajowy Ośrodek 

Wsparcia Rolnictwa może za zgodą ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, w drodze  

umowy nieodpłatnie przekazać jednostce samorządu terytorialnego nieruchomości,  

które w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy lub w studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przeznaczone są na cele związane z realizacją inwestycji 

infrastrukturalnych służących wykonywaniu zadań własnych w zakresie wodociągów i zaopatrzenie  

w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymywania czystości  

i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwienia odpadów komunalnych, ochrony 

zdrowia, pomocy społecznej, edukacji publicznej, kultury i kultury fizycznej, zakładania  

lub rozszerzania cmentarzy komunalnych albo, jeżeli położony jest na nich cmentarz. 

Pozyskane grunty zostaną wykorzystane w przyszłości na realizację zadań własnych gminy  

z uwzględnieniem przeznaczenia nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego gminy. 

Mając powyższe na uwadze zasadne jest podjęcie przedmiotowej Uchwały, która będzie 

załącznikiem do wniosku Wójta Gminy Żabia Wola skierowanego do Krajowego Ośrodka Wsparcia 

Rolnictwa o nieodpłatne nabycie prawa własności wymienionych działek. 

 


