UCHWAŁA NR V/32/04
Rady Gminy w Chodzieży
z dnia 29 września 2004 roku
w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.
717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203)

Rada Gminy w Chodzieży uchwala, co następuje :
§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie od Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Stróżewie
nieruchomości położonej w Stróżewie, oznaczonej numerem geodezyjnym 313/2,
przedstawionej na załączonej mapie, stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, dla
której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Chodzieży Księga Wieczysta Kw Nr
18384.
§ 2. Nabycie przez Gminę Chodzież nieruchomości, o której mowa w § 1 nastąpi odpłatnie
na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań
własnych gminy – pod budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chodzież.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(-)

Uzasadnienie
do Uchwały Nr V /32/04
Rady Gminy w Chodzieży
z dnia 29 września 2004 roku
w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy
Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,
zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, które obejmują między innymi sprawy kultury
fizycznej i sportu, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, należy do zadań
własnych gminy.
W miejscowości Stróżewo planuje się wybudowanie boiska sportowego wraz z zapleczem
socjalnym.
Jego utworzenie związane jest w głównej mierze z tym, iż pod patronatem Gminy powstał
Klub Sportowy “Korona-Stróżewo” zrzeszający sympatyków piłki nożnej. Klub może
poszczycić się dużymi osiągnięciami sportowymi, niestety nie ma gdzie doskonalić swych
umiejętności – w Stróżewie nie ma boiska sportowego.
Mecze, również o Puchar Wójta Gminy, rozgrywane są na boisku Polonii Chodzież w
Chodzieży przy ulicy Staszica, które Gmina odpłatnie wynajmuje.
Obiekt sportowy, który zlokalizowany zostanie w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej w
Stróżewie służyć będzie również uczniom tej szkoły.
Powierzchnia działki szkolnej, oznaczonej numerem 226, działki 224/2, którą Gmina
przejęła od Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Stróżewie w drodze zamiany oraz działek
228/3 i 230/2, które przekazane zostały Gminie nieodpłatnie przez Agencję Nieruchomości
Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu Filia w Pile są niewystarczające pod planowaną
inwestycję tj. pełnowymiarowe boisko wraz z obiektami towarzyszącymi zachodzi
konieczność pozyskania dodatkowego terenu.
Ze względu, iż realizacja przedsięwzięcia wynika z Planu Rozwoju Lokalnego,
zatwierdzonego uchwałą Nr IV/27/04 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 28 czerwca 2004
roku w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego, uzasadnione jest podjęcie niniejszej
uchwały.

