
UCHWALA NR XLV/315/14
RADY GMINY SLAWNO

z dnia 7 maja 2014 r.

w sprawie wyrazania zgody na nabycie w drodze komunalizacji
nieruchomosci gruntowej potozonej w obrebie wsi Unewel, stanowiqcej

mienie gminne.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz.645, poz. 1318 oraz
z 2014 r. poz. 379) w zwi^zku z art. 7 ust.1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. -
Przepisy wprowadzaja.ce ustawy o samorzadzie terytorialnym i ustawy
o pracownikach samorz^dowych z dnia 10 maja 1990 r. (Dz. U z 1990 r.
Nr 32, poz.191; Nr 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 oraz z 2004 r. Nr 141 poz.1492) Rada Gminy
Slawno uchwala co nast^puje:

§ 1. Wyraza sie zgode na nabycie w drodze komunalizacji
nieruchomosci gruntowej polozonej w obrebie wsi Unewel, stanowia^cej mienie
gminne, oznaczonej numerem dziatki 935 o powierzchni 2,73 ha

§ 2. Powyzsza nieruchomosc zwi^zana jest z realizacja. zadah gminy
z zakresu drog o znaczeniu lokalnym.

§ S.Zobowi^zuje sie Wojta Gminy do wysta.pienia z wnioskiem do
Wojewody Lodzkiego o przej^cie w/w nieruchomosci.

§ 4.Wykonanie uchwafy powierza si§ Wojtowi Gminy.
§ S.Uchwafa wchodzi w zycie z dniem podjecia.
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U Z A S A D N I E N I E :

Nieruchomosc oznaczona w ewidencji gruntow jako dziatka
nr 935 o powierzchni 2,73 ha, stanowi mienie gminne na podstawie Decyzji
Starosty Opoczynskiego nr GNIII.6824.1.27.2013 z dnia 21.02.2014r.
Przedmiotowa decyzja potwierdza 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 przedmiotowej dzialki nie ma prowadzonej ksiegi
wieczystej oraz urza.dzonych zbiorow dokumentow.

Przedmiotowa dzialka stanowi drog§ lokalna., biegnie
od istnieja.cego budynku sklepu i Ochotniczej Strazy Pozarnej w kierunku
polnocnym, rozwidlaja^c sie na dwie czesci. Jedna droga biegnie
do lesniczowki, a druga do obrebu Wawat, jest to droga zwana ,,Traktem
Wa.walskim". Z drogi tej korzystaja. przede wszystkim mieszkahcy wsi
Unewel oraz mieszkahcy osciennych miejscowosci.

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

Dzialka ta aktualnie i bezposrednio zwi^zana jest z realizacj^
zadah wtasnych Gminy okreslonych w art.6 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594).

Zachodza. zatem przestanki wynikaja^ce z art. 7 ust. 1 ustawy
z dnia 10 maja 1990 roku - przepisy wprowadzaja.ce ustawe o samorzadzie
terytorialnym i ustawe 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
wlasnych gminy z zakresu drog o znaczeniu lokalnym, nie zastrzezonych
ustawami na rzecz innych podmiotow.


