
Uchwała nr VII/76/19
Rady Gminy Wierzbinek

z dnia 19 czerwca 2019 roku

w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Wierzbinek nieruchomości oznaczonych numerami
ewidencyjnymi  działek   242/10   i   242/11  o   łącznej   powierzchni  1,3000  ha  poł.  w  obrębie
geodezyjnym Synogać  od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

     

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a”  i art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r., poz. 994 ze zm.)  w związku z art. 24 ust. 5 pkt 1  lit. „c”
ustawy  z  dnia  19  października  1991r.  o  gospodarowaniu  nieruchomościami  rolnymi
Skarbu Państwa (Dz. U. z 2018r., poz. 91) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§  1

Wyrazić zgodę na nieodpłatne przejęcie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości
oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek  242/10  i  242/11 o  łącznej  powierzchni 1,3000 ha
poł. w obrębie geodezyjnym Synogać, na cele związane z budową boiska sportowego.

§  2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzbinek.

                                       §  3  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Traci moc uchwała nr XXXVII/232/10 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 11 lutego 2010r. w sprawie
nieodpłatnego  przejęcia  przez  Gminę  Wierzbinek  gruntów  na  cele  infrastruktury  od
Agencji Nieruchomości Rolnych.

                       Przewodnicząca Rady Gminy
             

                          Elżbieta Walicka



Uzasadnienie
do uchwały nr VII/76/19
Rady Gminy Wierzbinek

z dnia 19 czerwca 2019 roku

Nieruchomość określona w uchwale jest własnością Skarbu Państwa –  Krajowego Ośrodka

Wsparcia  Rolnictwa  i  znajduje  się  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  dawnej  szkoły   podstawowej

(działka  numer  241/2).  Społeczność    lokalna    omawiany  grunt  wykorzystuje  do  rozgrywek

sportowych,  podczas których organizowane  są   mecze  i inne zajęcia sportowe. Teren   ten   jest

odpowiednio   zagospodarowany  i   utrzymywany  (zainstalowane  są   bramki,   drewniane  ławki,

zasiana   i   koszona   jest   trawa).    Swoim    zagospodarowaniem  przedmiotowe  nieruchomości

niewątpliwie  służą  społeczności  lokalnej,  dla  której  brak  jest  w  najbliższym  otoczeniu  terenów

stanowiących własność Gminy Wierzbinek przeznaczonych na urządzenie boiska.

Dla  działek nr  242/10 i  242/11 z  obrębu Synogać brak jest  aktualnego miejscowego planu

zagospodarowania  przestrzennego.  Zgodnie  ze  zmianą  studium  uwarunkowań  i  kierunków

zagospodarowania  przestrzennego  Gminy  Wierzbinek,  zatwierdzonego  uchwałą  nr  XVIII/167/16

Rady Gminy Wierzbinek z dnia 28 listopada 2016r.,  omawiane nieruchomości  przeznaczone są na

tereny usług sportu i reakreacji – kultura i kultura fizyczna (symbol oznaczenia US).

Mając na uwadze względy społeczne władze samorządowe  pragną uregulować stan prawny

działek rolnych i przejąć je na  mienie komunalne w celu utworzenia boiska sportowego.

                     



Wierzbinek, 2019-06-10
ZPiON.6822.1.2019

                                             
PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

                      WIERZBINEK                           

W  załączeniu  przekazuję  projekt  uchwały  w  sprawie  nieodpłatnego  przejęcia  przez

Gminę Wierzbinek nieruchomości oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek 242/10  i  242/11 o

łącznej   powierzchni  1,3000  ha  poł.  w  miejscowości  Synogać,  obręb  geodezyjny   Synogać

gmina  Wierzbinek od  Krajowego  Ośrodka  Wsparcia  Rolnictwa, celem  podjęcia  przedmiotowej

uchwały.
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PROJEKT

Uchwała nr ........
Rady Gminy Wierzbinek

z dnia.................. 2019 roku

w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Wierzbinek nieruchomości oznaczonych numerami
ewidencyjnymi  działek   242/10   i   242/11  o   łącznej   powierzchni  1,3000  ha  poł.  w  obrębie
geodezyjnym Synogać  od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

     

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a”  i art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r., poz. 994 ze zm.)  w związku z art. 24 ust. 5 pkt 1  lit. „c”
ustawy  z  dnia  19  października  1991r.  o  gospodarowaniu  nieruchomościami  rolnymi
Skarbu Państwa (Dz. U. z 2018r., poz. 91) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§  1

Wyrazić zgodę na nieodpłatne przejęcie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości
oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek  242/10  i  242/11 o  łącznej  powierzchni 1,3000 ha
poł. w obrębie geodezyjnym Synogać, na cele związane z budową boiska sportowego.

§  2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzbinek.

                                       §  3  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Traci moc uchwała nr XXXVII/232/10 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 11 lutego 2010r. w sprawie
nieodpłatnego  przejęcia  przez  Gminę  Wierzbinek  gruntów  na  cele  infrastruktury  od
Agencji Nieruchomości Rolnych.

                       Przewodnicząca Rady Gminy
             

                          Elżbieta Walicka



Uzasadnienie
do uchwały nr.........

Rady Gminy Wierzbinek
z dnia .........................

Nieruchomość określona w uchwale jest własnością Skarbu Państwa –  Krajowego Ośrodka

Wsparcia  Rolnictwa  i  znajduje  się  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  dawnej  szkoły   podstawowej

(działka  numer  241/2).  Społeczność    lokalna    omawiany  grunt  wykorzystuje  do  rozgrywek

sportowych,  podczas których organizowane  są   mecze  i inne zajęcia sportowe. Teren   ten   jest

odpowiednio   zagospodarowany  i   utrzymywany  (zainstalowane  są   bramki,   drewniane  ławki,

zasiana   i   koszona   jest   trawa).    Swoim    zagospodarowaniem  przedmiotowe  nieruchomości

niewątpliwie  służą  społeczności  lokalnej,  dla  której  brak  jest  w  najbliższym  otoczeniu  terenów

stanowiących własność Gminy Wierzbinek przeznaczonych na urządzenie boiska.

Dla  działek nr  242/10 i  242/11 z  obrębu Synogać brak jest  aktualnego miejscowego planu

zagospodarowania  przestrzennego.  Zgodnie  ze  zmianą  studium  uwarunkowań  i  kierunków

zagospodarowania  przestrzennego  Gminy  Wierzbinek,  zatwierdzonego  uchwałą  nr  XVIII/167/16

Rady Gminy Wierzbinek z dnia 28 listopada 2016r.,  omawiane nieruchomości  przeznaczone są na

tereny usług sportu i reakreacji – kultura i kultura fizyczna (symbol oznaczenia US).

Mając na uwadze względy społeczne władze samorządowe  pragną uregulować stan prawny

działek rolnych i przejąć je na  mienie komunalne w celu utworzenia boiska sportowego.
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