Uchwała Nr III /18 /06
Rady Gminy w Chodzieży
z dnia 28 czerwca 2006 roku

w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na mienie Gminy
Chodzież
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 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, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr
167, poz. 1759, z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441 oraz z 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz.
128), art. 1 ust. 1 pkt. 1, art. 3 ustawy z dnia 12 października 1994 roku o zasadach
przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych
przez przedsiębiorstwa
państwowe (Dz. U. z 1994 r. Nr 119, poz. 567, z 1996 r. Nr 52, poz. 236, z 1997 r. Nr
6, poz. 32, z 2000 r. Nr 39, poz. 442 oraz z 2005 r. Dz. U. Nr 167, poz. 1398) w
związku z art. 40 a ust. 10 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach
(Dz. U. z
2005 r. Nr 45, poz. 435 i Nr 157, poz. 1315, Nr 167 poz. 1399, Nr 175 poz. 1460 i
poz. 1462)

Rada Gminy w Chodzieży uchwala, co następuje :

§ 1.Wyraża się zgodę na nabycie nieruchomości zabudowanych położonych w
obrębie wsi Stróżewice, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako
działki:
1. 250 o powierzchni ogólnej 0,12.87 ha,
2. 251 o powierzchni ogólnej 0,08.01 ha,
§ 2. Nieruchomości opisane w § 1 przekazane zostaną Gminie Chodzież
nieodpłatnie

przez Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy

Państwowe Nadleśnictwo Sarbia.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chodzież.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr III/18/05
Rady Gminy w Chodzieży
z dnia 28 czerwca 2006 roku
w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na mienie Gminy
Chodzież
Nadleśnictwo Sarbia, działając na podstawie przepisów ustawy o lasach w
związku

z

ustawą o zasadach przekazywania zakładowych budynków

mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe, złożyło oświadczenie o
zamiarze nieodpłatnego przekazania nieruchomości zabudowanych budynkami
mieszkalnymi na rzecz Gminy Chodzież.
Przewidziane do przekazania nieruchomości położone są w obrębie wsi
Stróżewice.
Oświadczenie o nieodpłatnym przekazaniu nieruchomości zostało złożone w
związku z tym, iż dotychczasowi najemcy nieruchomości nie skorzystali z
przysługującego – w myśl przepisów ustawy o lasach - pierwszeństwa w
nabyciu zajmowanych lokali.
Biorąc

pod

uwagę

treść

powołanych

na

wstępie

przepisów

prawnych,

pozwalających na przejęcie nieruchomości w drodze umowy zawartej w formie
aktu notarialnego oraz fakt, że Gmina Chodzież zainteresowana jest ich
nabyciem uzasadnione jest podjęcie niniejszej uchwały.

