Projekt
Uchwały Nr _________________________/2019
Rady Miejskiej w Głogówku

UCHWAŁA NR _________________________/2019
RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU
z dnia __ października 2019 roku.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Głogówek.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j.
Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 599/40
ark. mapy 7 obręb Biedrzychowice, o powierzchni 0.3005 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa –
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddziału Terenowego w Warszawie, na rzecz Gminy Głogówek z
przeznaczeniem na infrastrukturę gminną, to jest pod drogę gminną.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogówka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sporządził:

Uzasadnienie do Projektu Uchwały
Nr __________/2019 Rady Miejskiej w Głogówku
z dnia __ października 2019 roku.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Głogówek.
Mając na uwadze zapisy art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696) w celu nabycia nieruchomości na rzecz gminy
wymagana jest zgoda Rady Miejskiej w Głogówku.
W związku z prowadzoną procedurą nabycia na rzecz Gminy Głogówek nieruchomości oznaczonej
jako działka ewidencyjna nr 599/40 ark. mapy 7 obręb Biedrzychowice, o powierzchni 0.3005 ha, stanowiącej
własność Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddziału Terenowego w Warszawie,
na rzecz Gminy Głogówek z przeznaczeniem na infrastrukturę gminną, jaką stanowi droga dojazdowa do
gruntów ornych położonych w miejscowości Biedrzychowice. Zatem należy nabyć niniejszą nieruchomości.
Zgodnie z art. 24 ust. 5c ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu
nieruchomościami rolnym Skarbu Państwa (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 817, 1080) nieruchomości wchodzące w
skład Zasobu zajęte pod drogi gminne, grunty faktycznie wykorzystywane jako drogi w drodze umowy mogą
być nieodpłatnie przekazane jednostce samorządu terytorialnego.
Z uwagi na powyższe podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za uzasadnione.

Sporządził:

