
Uchwała Nr ……/……./20 

Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 

z dnia ……………………………………. 

 

w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Ustrzyki Dolne nieruchomości położonej                   

w miejscowości Wojtkowa. 

 

 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 i art.44 pkt.5 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.                                 

o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. z 2020 r. poz.713), art.13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2020 r. poz.65 z późn. zm.) oraz § 1 

Rozdziału II Postanowienia Szczegółowe Uchwały Nr XLVI/329/06 Rady Miejskiej                                                          

w Ustrzykach Dolnych z dnia  30 sierpnia 2006 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania                             

i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy 

niż trzy lata, na wniosek Burmistrza Ustrzyk Dolnych – Rada Miejska w Ustrzykach 

Dolnych postanawia: 

§ 1. 

Wyrazić zgodę na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Ustrzyki Dolne                                     

nieruchomości położonej w miejscowości Wojtkowa oznaczonej numerem działki 620/2                          

o powierzchni 0,0013 ha, stanowiącej własność osoby fizycznej, niezbędnej dla urządzenia 

normatywnego skrzyżowania dróg nr 119 464R i nr 119 471R . 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Uzasadnienie 

 

 Gmina Ustrzyki Dolne złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg 

Samorządowych na przebudowę dróg publicznych o numerach 119 464R, 119471R  i 119474 

położonych w miejscowości Wojtkowa.                     

Dla normatywnego urządzenia skrzyżowania dróg nr 119 464R  i 119 471R niezbędne jest 

nabycie części działki o numerze ewidencyjnym 620 stanowiącej własność osoby fizycznej 

która wyraziła wolę nieodpłatnego przekazania na rzecz gminy Ustrzyki Dolne. 

Potrzebna część działki o powierzchni 0,0013 ha wydzielona została z działki o numerze 620 

i otrzymała numer 620/2. 

Zgodnie z ustawą o Funduszu Dróg Samorządowych dofinansowanie otrzymują 

zadania które stanowią lub stanowić będą drogi publiczne. 

Stąd dla uzyskania dofinansowania na całość zadania niezbędne jest nabycie przedmiotowej 

działki i w dalszej kolejności włączenie jej do statusu dróg publicznych na podstawie ustawy              

o Drogach publicznych. 

. 

 


