UCHWAŁA NR VII/72/2019
RADY GMINY CZERNIKOWO
z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny działek położonych
w miejscowości Czernikowo
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w związku z art. 888 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na przejęcie w formie darowizny na rzecz Gminy Czernikowo
nieruchomości niezabudowanych oznaczonych geodezyjnie jako działki nr: 409/20
o pow. 0,1316 ha oraz 409/21 o pow. 0,1517 ha, położonych w obrębie Czernikowo,
stanowiących własność osoby fizycznej, dla których Sąd Rejonowy w Lipnie prowadzi księgę
wieczystą nr WL1L/00021725/7, z przeznaczeniem na drogi gminne.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernikowo.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy,
przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących: zasad nabywania, zbywania
i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony
dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej,
należy do właściwości rady gminy.
Wnioskiem z dnia 29.05.2019 r. właściciel nieruchomości oznaczonych geodezyjnie
jako działki nr: 409/20 o pow. 0,1316 ha oraz 409/21 o pow. 0,1517 ha, położonych w obrębie
Czernikowo, będących drogami dojazdowymi, zwrócił się do Wójta Gminy Czernikowo
z prośbą o przejęcie w/w działek na własność Gminy Czernikowo.
Działki w/w stanowią drogi wewnętrzne, a po ich nieodpłatnym przejęciu zostaną
przeznaczone na drogi gminne.
Z uwagi na powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

