
 

 

UCHWAŁA NR IV/38/19 

RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA 

z dnia 26 lutego 2019 r. 

w sprawie ustalania zasad nieodpłatnego przejmowania na własność Gminy Wręczyca Wielka 

nieruchomości stanowiących drogi wewnętrzne 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 20 pkt 2, art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), 

Rada Gminy Wręczyca Wielka 

uchwala: 

§ 1. Ustala się ogólne zasady nieodpłatnego przejmowania nieruchomości stanowiących drogi wewnętrzne 

na własność Gminy Wręczyca Wielka. 

§ 2. Przejmowanie dróg wewnętrznych na własność Gminy Wręczyca Wielka może następować 

w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków: 

1) wniosek o przejęcie nieruchomości winien być złożony przez właściciela lub wszystkich współwłaścicieli 

nieruchomości, 

2) nieruchomość winna posiadać aktualny stan prawny i być wolna od wszelkich zobowiązań i obciążeń na 

rzecz osób trzecich, 

3) droga winna posiadać szerokość minimum 10 m lub służyć dla poprawy parametrów technicznych 

istniejącej drogi wewnętrznej, stanowiącej własność Gminy Wręczyca Wielka, 

4) w przypadku nieprzelotowego zakończenia drogi, pas drogowy winien być zakończony nawrotem 

spełniającym warunki nawrotu dla samochodów ciężarowych, określone w rozporządzeniu Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124), 

5) min. 50% działek budowlanych wydzielonych wzdłuż drogi winno być zabudowanych budynkami 

mieszkalnymi oddanymi do użytkowania. 

§ 3. Koszty sporządzenia aktu notarialnego umowy darowizny poniesione zostaną przez Gminę Wręczyca 

Wielka. 

§ 4. Na zasadach ustalonych w § 2 mogą być nabywane nieruchomości niezbędne do poszerzenia pasa 

drogowego drogi zaliczonej do kategorii dróg publicznych gminnych. 

§ 5. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych potrzebami Gminy, mogą być przejęte drogi wewnętrzne 

niespełniające warunków ustalonych w § 2. 
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§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wręczyca Wielka. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Marek Prubant 
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