Projekt
z dnia 11 lipca 2014 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY SŁAWNO
z dnia .................... 2014 r.
w sprawie nabycia działki nr 75/4 o powierzchni 0,0931 ha położonej w obrebie ewidencyjnym Rzyszczewo
w Gminie Slawno
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.
poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379), w związku z art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990r. Przepisy
wprowadzające ustawe o samorzadzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorzadowych (Dz.U. z 1990r.
Nr 32, poz. 191, Nr 43, poz. 253, Nr 92, poz. 541; z 1991 r. Nr 34, poz. 151; z 1992 r. Nr 6, poz. 20; z 1993r. Nr
40, poz. 180; z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 65, poz. 285; z 1996 r. Nr 23, poz. 102, Nr 106, poz. 496; z 1997 r. Nr 9,
poz. 43, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004r. Nr 141, poz. 1492),
Rada Gminy Sławno uchwala co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie prawa własności nieruchmości stanowiącej własność Skarbu Państwa
oznaczonej numerem działki 75/4, o powierzchni 0,0931 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Rzyszczewo
w Gminie Sławno.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławno.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
Gmina Sławno zamierza nabyć działkę nr 75/4 położoną w obrębie ewidencyjnym Rzyszczewo będącą
własnością Skarbu Państwa. Przedmiotowa nieruchomość stanowi drogę dojazdową do działki
nr 75/6, na
której Gmina Sławno, po przejęciu od Agencji Nieruchomości Rolnych, planuje zrealizować inwestycje
związane z rozwojem infrastruktury sportowo - rekreacyjnej.
Wobec powyższego Wójt Gminy Sławno zamierza wystąpić z wnioskiem do Wojewody
Zachodniopomorskiego w trybie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990r. – Przepisy wprowadzające ustawę
o samorządzie gminnym i ustawę o pracownikach samorządowych o przekazanie nieruchomości do realizacji
zadań własnych gminy.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym – podejmowanie
uchwał w sprawach majątkowych gminy w tym nabywanie nieruchomości nastąpić może wyłącznie za zgodą
Rady Gminy, wobec tego w celu nabycia prawa własności działki nr 75/4 położonej w Rzyszczewie należy
podjąć stosowną uchwałę.
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