
UCHWAŁA NR XXIX/2l4/20l8
RADY GMINY ZŁOTA

z dnia 22 lutego 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Złota, w drodze komunalizacji prawa własności
nieruchomości grnntowych, położonych w Gminie Złota

Na podstawie art. 5 usl. 4 ustawy z dnia J Omaja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie
terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. 1990 r. Nr 32, poz. 191 z późno zm. l) uchwala
się, co następuje:

~ 1.Wyraża się zgodę na nabycie przez Gminę Zlota od Skarbu Państwa, w drodze komunalizacji działek:

I. 1239/1 o pow. 0,09 ha i 1239/2 o pow. 0,19 ha położonych w Chrobrzu obr. 4 oznaczonych w ewidencji
jako pastwiska trwałe, nie posiadają zalożonych księg wieczystych.

2.1435 o pow. 0,08 ha i 1672 o pow. 0,95 ha polożonych w Chrobrzu obr. 4 oznaczonych w ewidencji
jako grunty orne, nie posiadają zalożonych księg wieczystych.

3.931 o pow. 0,32 ha i 979 0pow. 0,24 ha polożonych w Zlotej (oś. Lubowiec) obr. 13 oznaczone
w ewidencji jako pastwiska trwałe i nieużytki, posiadające księgę wieczystą Kl1PIOOO10613/4.

~ 2. Wykonanie uchwaly powierza się Wójtowi Gminy Złota.

~ 3. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

l) Zm. Nr 43, poz. 253 iNr 92, poz. 541, z 1991 r. Nr 34, poz. 151, z J 992 r. Nr 6, poz. 20. z 1993 r. Nr 40, poz. 180,
z 1994 r. Nr I. poz. 3 iNr 65, poz. 285, z J 996 r. Nr 23, poz. 102 iNr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, z 2002 r.
Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2017 r. poz. 653.
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Uzasadnienie

Komunalizacja wnioskowanych działek ma na celu uregulowanie ich stanu prawnego.

Działki położone w Złotej nr 931 i 979 stanowiące własność Skarbu Państwa są obecnie jedynymi, przez
które możliwy jest dojaz do zabudowań (działek nr 930 i 982) należących do osób fizycznych.

Działki nr ł239/1 i ł239/2 położone w Chrobrzu oznaczone w ewidencji jako pastwiska trwałe, stanowią
jedyną drogę dojazdową do przepompowni ścieków, oraz do działek należących do osób fizycznych
położonych za nimi.

Skomunalizowanie działek nr 1435 i 1672 położonych w Chrobrzu oznaczonych w ewidencji jako grunty
orne, ma na celu uregulowanie ich stanu prawnego-nie mają one założonych ksiąg wieczystych, ani inych
dokumentów potwierdzających prawo własności. Po komunalizacji powiększą zasób gruntów gminnych.

Zatem celowe jest podjęcie uchwały w tej sprawie.
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