
 

 
                                    UCHWAŁA Nr IX / 48/ 15 

Rady Gminy Rawa Mazowiecka 
z dnia 25 czerwca 2015 roku. 

w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie do zasobu Gminy Rawa Mazowiecka  

nieruchomości Skarbu Państwa 

 

Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku – przepisy wprowadzające 

ustawę o samorządzie terytorialnymi i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 1990 r. Nr 

32, poz. 191, Nr 43, poz. 253, Nr 92, poz. 541; z 1991 r. Nr 34, poz. 151; z 1992 r. Nr 6, poz. 20; z 

1993 r. Nr 40, poz.180; z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 65, poz. 285; z 1996 r. Nr 23, poz.102, Nr 106, 

poz. 496; z 1997 r. Nr 9, poz. 43; z 2002 r. Nr 153, poz. 1271; z 2004 r. Nr 141, poz. 1492) w 

związku z art.18 ust.2 pkt 9 lit. a oraz art.7 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, 

poz.1072)  - RADA GMINY RAWA MAZOWIECKA, uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Wyraża się zgodę na przejęcie do zasobu Gminy Rawa Mazowiecka następujących 

nieruchomości Skarbu Państwa, stanowiących drogi dojazdowe: 

1) położonych w obrębie NIWNA oznaczonych w ewidencji gruntów  jako  działki o numerach: 6, 
20, 28. 42, 46, 66, 129, 155, 174 o łącznej powierzchni 4,45 ha, dla których prowadzona jest 

księga wieczysta nr LD1R/00041160/6., 

2) położonych w obrębie JULIANÓW oznaczonych w ewidencji gruntów  jako  działki o numerach: 
32/2, 32/3 o łącznej powierzchni 0,5117 ha, dla których prowadzona jest księga wieczysta nr 

LD1R/00006143/4, 

3) położonych w obrębie WAŁOWICE oznaczonych w ewidencji gruntów  jako  działki o 

numerach: 354/2, 432, 541 o łącznej powierzchni 1,50 ha, dla których prowadzona jest księga 

wieczysta nr LD1R/00040611/6, 

4) położonej w obrębie WAŁOWICE oznaczonej w ewidencji gruntów  jako  działka numer 578 o  
powierzchni 0,09 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LD1R/00040817/0. 

§ 2. Nieruchomości opisane w § 1 uchwały służą do realizacji zadania własnego gminy, tj. 

zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz 

organizacji ruchu drogowego.  

        § 3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rawa Mazowiecka. 

        § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 


