UCHWAŁA NR XXXIV/222/2018
RADY GMINY SIEDLISKO
z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Siedlisko
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, w związku z art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990r.
przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U.
z 1990r. Nr 32, poz. 191 ze zm.) Rada Gminy Siedlisko uchwala, co następuje:
§ 1. Postanawia się wystąpić z wnioskiem do Wojewody Lubuskiego o nieodpłatne przekazanie na mienie
komunalne Gminy Siedlisko nieruchomości gruntowej, działka nr ewidencyjny 192 obręb Piękne Kąty, gmina
Siedlisko, o powierzchni 0,75 ha, dla której Sąd Rejonowy w Nowej Soli prowadzi Księgę Wieczystą nr
ZG1N/00061097/6.
§ 2. Nabycie przez Gminę Siedlisko działki określonej w § 1 nastąpi na cele związane z realizacją zadań
własnych Gminy w zakresie kultury fizycznej, turystyki, w tym terenów rekreacyjnych w związku z istniejącymi
szlakami rowerowymi.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlisko.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
Wymieniona w uchwale nieruchomość, oznaczona jako działka nr 192 obręb Piękne Kąty stanowi własność
Skarbu Państwa.
Na w/w działkach znajdują się szlaki rowerowe, które służą realizacji zadań własnych gminy w zakresie
kultury fizycznej i turystyki, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2017r., poz. 1875 ze zm.).
Przekazanie nieruchomości objętych wnioskiem jest zgodne z art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990r.
przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U.
z 1990r. Nr 32, poz. 191 ze zm.)
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest konieczne i uzasadnione.
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