UCHWAŁA Nr V/31/07
Rady Gminy Białogard
z dnia 2 lutego 2007 roku
w sprawie przejęcia do gminnego zasobu nieruchomości nieruchomości zabudowanej
będącej własnością Skarbu Państwa, na realizację celów publicznych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r.Nr 261, poz. 2603
z póżn. zm.) i art. 48 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2004 r. Nr 208, poz. 2128 z późn. zm.)
Rada Gminy Białogard uchwala co następuje:
§ 1. Upoważnia się Wójta Gminy Białogard do nieodpłatnego nabycia od Skarbu Państwa
– Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Filia w Koszaline
na rzecz Gminy Białogard prawa własności położonej w obrębie Stranomino nieruchomości
zabudowanej - oznaczonej w ewidencji gruntów nr 79/2 działki o powierzchni 0,0206 ha,
opisanej w księdze wieczystej KW 23211.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białogard.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY BIAŁOGARD
Jan Budzyński

UZASADNIENIE
Art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) stanowi iż nieruchomość stanowiąca
własność Skarbu Państwa może być przedmiotem darowizny na cele publiczne, może także
być przedmiotem darowizny dokonywanej między Skarbem Państwa, a jednostką samorządu
terytorialnego. Art. 48 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2004 r. Nr 208, poz. 2128 z późn. zm.)
stanowi, że Agencja Nieruchomości Rolnych może wydzielić z Zasobu Własności Rolnej
Skarbu Państwa majątek z niezbędnymi gruntami, służący wykonywaniu innej działalności
niż gospodarcza, w celu nieodpłatnego przekazania, w drodze umowy, na własność gminie.
Mając na uwadze złożony przez Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe
w Białogardzie oraz Przez Radnego Rady Gminy Białogard wniosek w zawierający prośbę
o wystąpienie do Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa o nieodpłatne przekazanie
na realizację celów publicznych, znajdującego się w miejscowości Stanomino budynku po
byłej poczcie. Wójt Gminy Białogard zwrócił się z prośbą o przekazanie ww budynku
na rzecz Gminy Białogard. Budynek położony jest na znajdującej się w obrębie geodezyjnym
075 Stanomino działce nr 79/2 o powierzchni 0,0206 ha, opisanej w księdze wieczystej KW
23211. Pismem numer SGZiNW 4241-1-2/07/JM z dnia 19.01.2007r. Agencja
Nieruchomości Rolnych Odział Terenowy w Szczecinie Filia w Koszalinie wyraziła zgodę na
nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Białogard wyżej wymienionej nieruchomości
zabudowanej.
Mając na uwadze powyższe proszę o podjęcie uchwały zgodnie z załączonym
projektem.

