
UCHWAŁA NR XXIX/188/10 
RADY GMINY I MIASTA IZBICA KUJAWSKA 

z dnia 31 sierpnia 2010 r. 
 
 
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 
 
 
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 
 
 

Rada Gminy i Miasta 
uchwala co następuje: 

 
§1 Wyraża zgodę na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości: 
- położone w obrębie geodezyjnym Kazimierowo gm. Izbica Kujawska oznaczone geodezyjnie 
jako działki nr 338 o powierzchni 1,8617 ha i nr 343/1 o powierzchni 0,2000 ha, dla których w 
Sądzie Rejonowym w Radziejowie prowadzona jest księga wieczysta KW 20528 
- położone w obrębie geodezyjnym Izbica Kujawska oznaczone ewidencyjnie jako działki nr 
325/1 o powierzchni 0,2893 ha i nr 321/6 o powierzchni 5,0434 ha, dla których w Sądzie 
Rejonowym w Radziejowie prowadzona jest księga wieczysta KW 20528. 
 
§2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta. 
 
§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

 PRZEWODNICZĄCY GMINY I MIASTA  

     Zofia Warda  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie do uchwały Nr XXIX/188/10 
Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska 
z dnia 31 sierpnia 2010 r. 
 

Na nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Kazimierowo oznaczonej nr 338 oraz 
nieruchomości położonej w obrębie Izbica Kujawska oznaczonej nr 321/6 znajdują się przede 
wszystkim lasy i grunty leśne. Możliwość nabycia tych nieruchomości i włączenia ich do 
gminnego zasobu stwarza szanse stworzenia parku miejskiego dla mieszkańców Gminy i Miasta 
Izbica Kujawska.  
Nabycie działki położonej w obrębie Izbica Kujawska oznaczonej nr 325/1 jest zasadne gdyż ta 
działka stanowi drogę dojazdową do działki 321/6 położonej w obrębie Izbica Kujawska. 
Na działce 343/1 położonej w obrębie geodezyjnym Kazimierowo zlokalizowana jest część 
Gminnej Oczyszczalni Ścieków, dlatego też niezbędne jest aby nieruchomość ta stała się 
własnością Gminy i Miasta Izbica Kujawska. 
Nabycie w/w działek od Agencji Nieruchomości Rolnych pozwoli na zaspokojenie zbiorowych 
potrzeb mieszkańców.  
 
 
 
 

 PRZEWODNICZĄCY GMINY I MIASTA  

     Zofia Warda  

 


