
Uchwała Nr XXIII/187/12 
Rady Gminy Branice 

z dnia 17 września 2012 
 
 

w sprawie wyrażenia zgody dot. zniesienia współwłasności 
 

Na podstawie art. 18 ust.2pkt.9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami) 

 
 

Rada Gminy Branice 
uchwala, co następuje: 

 
§1 

 
Wyraża zgodę na zgodne zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanej, położonej 
we Włodzieninie, składającej się z działek nr: 
- 124/1 o pow. 0,0035ha, 
- 124/4 o pow. 0,0463ha, 
- i 124/5 o pow. 0,0868ha, 
dla których Sąd rejonowy w Głubczycach IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę 
wieczystą nr OP1g/00009281/3, stanowiących własność Gminy Branice w ½ części i Państwa 
Anny i Kazimierza Kopczyńskich w ustawowej wspólności w ½ części poprzez przyznanie na 
wyłączną własność: 
- Gminie Branice zabudowanej działki nr 124/4 o pow. 0,0463ha i działki nr 124/1 o pow. 
0,0035ha, 
- zaś Państwu Annie i Kazimierzowi Kopczyńskim w ustawowej wspólności zabudowanej 
działki nr 124/5 o pow. 0,0868ha 
z jednoczesna stosowną zapłatą (dopłatą) przez Annę i Kazimierza Kopczyńskich na rzecz 
Gminy Branice kwoty, stanowiącej wyrównanie wartości dotychczasowego udziału Gminy 
Branice w ww. nieruchomości. 
 

§2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Branice. 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie: 
 

 Działki nr: 
 
- 124/1 o pow. 0,0035ha, 
- 124/4 o pow. 0,0463ha, 
- i 124/5 o pow. 0,0868ha, 
położone w miejscowości Włodzienin, stanowiące współwłasność Gminy Branice w ½ części 
i Państwa Anny i Kazimierza Kopczyńskich w ustawowej wspólności w ½ części, dla których 
Sąd rejonowy w Głubczycach IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr 
OP1g/00009281/3, powstały w wyniku dokonania geodezyjnego podziału: 

1) działki nr 124 o pow. 0,1366ha na trzy nowo utworzone działki o nr 
- 124/1 o pow. 0,0035ha, 
- 124/2 o pow. 0,0934ha, 
- 124/3 o pow. 0,0397ha 
na podstawie decyzji Wójta Gminy Branice z dnia 19.05.2011r. Nr ROL.6831.15.2011 
2) a następnie geodezyjnego podziału działki nr 124/2 o pow. 0,0934ha i 124/3 o pow. 

0,0397ha na dwie no utworzone działki o nr 
- 124/4 o pow. 0,0463ha 
- 124/5 o pow. 0,0868ha 
na podstawie decyzji Wójta Gminy Branice z dnia 21.05.2012r. Nr ROL.6831.10.2012. 

 
 Celem ww. geodezyjnych podziałów było utworzenie odrębnych nieruchomości dla 
dokonania zniesienia współwłasności nieruchomości zabudowanej i wydzielenia działek 
gruntu niezbędnych do prawidłowego korzystania z istniejących budynków przez 
poszczególnych współwłaścicieli. Budynki posadowione są po ostatecznym podziale 
geodezyjnym na działce określonej nr 124/4 o pow. 0,0463ha, z której w całości wyłącznie 
obecnie faktycznie korzysta Gmina Branice i która w wyniku zniesienia współwłasności 
stałaby się jej wyłącznym jej właścicielem; oraz na działce określonej nr 124/5 o pow. 
0,0868ha z której w całości wyłącznie obecnie faktycznie korzystają małżonkowie Anna  
i Kazimierz Kopczyńscy i którzy w wyniku zniesienia współwłasności staliby się wyłącznym 
jej właścicielem w ustawowej wspólności. 

 
 


