
DRUK NR 5/VII

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Gryfino nieruchomości niezabudowanej 
położonej w obrębie ewidencyjnym Żórawie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2018 r. poz.994, poz.1000, poz.1349, poz.1432, poz.2500) oraz art. 5 ust.4 ustawy z dnia 10 maja 
1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnymi ustawę o pracownikach 
samorządowych (Dz.U. z 1990 r. Nr 32, poz.191, Nr 43, poz.253, Nr 92, poz.541; z 1992 r. Nr 6, poz. 20; 
z 1993 r. 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 2004 r. Nr 141, poz.1492; z 2017 r. poz. 653)  - uchwala   
się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie przez Gminę Gryfino, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, 
stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej numerem działki 97/5 o pow. 0,04 ha, położonej 
w obrębie ewidencyjnym Żórawie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Rafał Guga
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UZASADNIENIE

Skarb Państwa jest właścicielem nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej
numerem działki 97/5 o pow. 0,04 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Żórawie.
Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie, dla którego obowiązuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego, uchwalony uchwałą nr XV/145/11 z dnia 29.12.2011 w sprawie
planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębach: Żórawie, Żórawki,
Pniewo, Bartkowo gminy Gryfino (Dz.U. Woj.Zachodniopomorskiego z 13.02.2012, poz.323).
Działka nr 97/5 położona jest w granicach terenu oznaczonego jednostką bilansową
Zr.59.10.KDW - tereny dróg wewnętrznych.
W związku z tym, że nieruchomość związana jest z realizacją zadań własnych Gminy Gryfino z
zakresu dróg, istnieje potrzeba pozyskania jej do gminnego zasobu nieruchomości.

Podstawę prawną do nabycia nieruchomości stanowi art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja
1990 r.- Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach
samorządowych, zgodnie z którym gminie na jej wniosek, może być także przekazane mienie
ogólnonarodowe (państwowe) inne niż wymienione w ust. 1-3, jeżeli jest ono związane z
realizacją jej zadań.

Wobec powyższego pozyskanie przedmiotowej nieruchomości przez Gminę Gryfino
należy uznać za uzasadnione.

Sporządziła:
I. Ziemska-Walczak
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