UCHWAŁA NR XXIV/151/20
RADY GMINY NIEBORÓW
z dnia 25 maja 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości do zasobów mienia gminnego,
stanowiących własność Skarbu Państwa, z przeznaczeniem na cele publiczne
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020
poz. 713) oraz art. 13 ust. 2 i 2a w związku z art. 6 pkt. 9c ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65) Rada Gminy Nieborów uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne przejęcie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa
położonych w obrębie ewidencyjnym 0005 Bobrowniki, jednostce ewidencyjnej Nieborów, oznaczonych
w ewidencji gruntów jako działki o numerach ewidencyjnych 942/4 o powierzchni 0,0693 ha wpisanej do
księgi wieczystej KW nr LD1O/000036408/7 oraz 946/2 o powierzchni 0,1816 ha, wpisanej do księgi
wieczystej KW nr LD1O/00037269/7, z przeznaczeniem na cele publiczne.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nieborów.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Osóbka
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Uzasadnienie
Przedmiotem uchwały jest wyrażenie zgody na nieodpłatne przejęcie z zasobów stanowiących własność
Skarbu Państwa nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym 0005 Bobrowniki, jednostce
ewidencyjnej Nieborów, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki
o numerach ewidencyjnych 942/4 oraz 946/2 z przeznaczeniem na realizację inwestycji polegającej na
utworzeniu w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnym.
Projekt inwestycji obejmuje urządzenie terenu zieleni wraz z małą architekturą na stacji odpoczynku przy
ścieżce
rowerowej
Nieborów
–
Arkadia,
nasadzenia
roślinności
osłonowej
i edukacyjnej, budowę obiektów małej architektury, w tym: tablic informacyjnych, wiatrochronów,
stojaków na rowery, studni abisynki, toalety terenowej, znaków turystycznych, ula lub budki na trzmiele
oraz budowę zjazdu publicznego z drogi gminnej.
Zgodnie z zapisami art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2020 r. poz. 713) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach
majątkowych gminy, w tym nabywania nieruchomości.
Mając na uwadze powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.
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