
UCHWALA NR XXXIX/266/13
RADY GMINY SLAWNO
z dnia 29 listopada 2013 r.

w sprawie wyrazania zgody na nabycie w drodze komunalizacji
nieruchomosci gruntowych polozonych w obrpbie wsi
Zachorzow - Kolonia, stanowia_cych mienie gminne.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorza^dzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645) w zwi^zku
z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzaj^ce
ustawy o samorz^dzie terytorialnym i ustawe o pracownikach samorza^dowych
zdnia 10 maja 1990 r. (Dz. U z 1990 r. Nr 32, poz.191; Mr 43, poz. 253; Nr 92,
poz. 541; z 1991r. Nr 34, poz. 151;z 1992r. Nr 6, poz. 20; z 1993r. Nr 40,
poz. 180; z 1994r. Nr 1, poz.3, Nr 65, poz. 285, z 1996r. Nr 23, poz. 102,
Nr 106 poz. 496; z 1997r. Nr 9, poz.43; z 2002r. Nr 153, poz. 1271; z 2004r.
Nr 141 poz.1492) Rada Gminy Stawno uchwala, co nastepuje:

§ 1. Wyraza sie zgod§ na nabycie w drodze komunalizacji
nieruchomosci gruntowych potozonych w obrebie wsi Zachorzow - Kolonia,
stanowiqcych mienie gminne, oznaczonych jako:

I) Dziatka numer 44 o powierzchni 0,72 ha;

2} Dziatka numer 112 o powierzchni 0,10 ha;

3) Dziatka numer 280/1 o powierzchni 0,89 ha;

4) Dziatka numer 472/7 o powierzchni 0,36 ha;

5) Dziatka numer 489 o powierzchni 0,02 ha;

6) Dziatka numer 580 o powierzchni 0,59 ha;

7) Dziatka numer 613 o powierzchni 0,06 ha;

8) Dziatka numer 618 o powierzchni 0,25 ha;

9) Dziatka numer 679 o powierzchni 0,21 ha;

10) Dziatka numer 768 o powierzchni 0,37 ha;

II) Dziatka numer 839 o powierzchni 0,09 ha;

12} Dziatka numer 966 o powierzchni 0,70 ha.

§ 2. Powyzsze nieruchomosci zwia_zane 53 z realizacja, zadah gminy
z zakresu drog o znaczeniu lokalnym.

§ 3. Zobowi^zuje sie Wojta Gminy do wyst^pienia z wnioskiem
do Wojewody Lodzkiego o przejecie w/w nieruchomosci.

§ 4. Wykonanie uchwafy powierza sie Wojtowi Gminy.
§ 5. Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.



U Z A S A D N I EN IE:

Nieruchomosci oznaczone w ewidencji gruntow jako dziatki nr 44, 112,

280/1, 472/7, 489, 580, 613, 618, 679, 768, 839, 966 o powierzchni tqcznej 4,36 ha,

potozone w obr^bie wsi Zachorzow - Kolonia stanowiq mienie gminne na

podstawie prawomocnej Decyzji Starosty Opoczynskiego nr GNIII.6824.1.39.2011 z

dnia 12.10.2011 roku, zmienionq prawomocna^ Decyzja. Starosty Opoczynskiego

Nr GNIII.6824.1.10.2012 z dnia 08.10.2012 roku. Przedmiotowe decyzje

potwierdzajg jedynie stan prawny jaki istniat w dniu wejscia w zycie ustawy z dnia

29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspolnot gruntowych (Dz. U. Nr 28,

poz. 169 z pozn. zm.) tj. w dniu 05.07.1963 r. Dla przedmiotowych dziatek nie ma

prowadzonej ksie.gi wieczystej oraz urza^dzonych zbiorow dokumentow.

Przedmiotowe dziatki stanowia_ drogi lokalne, dojazdowe do pol,

o nawierzchni gruntowej, cz^sciowo utwardzone. Stuz$ mieszkahcom wsi

Zachorzow - Kolonia oraz sgsiednich miejscowosci.

Dla przedmiotowego terenu brak jest obowia.zuja.cego planu zagospodarowania

przestrzennego.

Dziatki te aktualnie i bezposrednio zwia_zane sg z realizacjg zadari wtasnych Gminy

okreslonych w art.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorza^dzie gminnym

(Dz. U.z 2013 r. poz. 594).

Zachodzg zatem przestanki wynikaja_ce z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990

roku - przepisy wprowadzaja_ce ustawQ o samorzgdzie terytorialnym i ustaw$

o pracownikach samorza.dowych (Dz. U. z 1990r, Nr 32, poz. 191 z pozn. zm)

do przekazania na jej wniosek, wtasnosci przedmiotowych nieruchomosci

w zwia_zku z realizacja, na niej zadah wtasnych gminy z zakresu drog o znaczeniu

lokalnym, nie zastrzezonych ustawami na rzecz innych podmiotow.


