UCHWAŁA NR XVIII/139/2020
RADY GMINY SKĄPE
z dnia 21 lutego 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
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 z późn.zm), art. 24 ust. 5 pkt. 1 lit. c ustawy z dnia 19 października 1991 r.
o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 2019 r., poz. 817 z późn. zm.) uchwala
się, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Skąpe z zasobów Skarbu Państwa - Krajowego
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. nieruchomości oznaczonej w ewidencji
gruntów i budynków działką nr 10 o pow. 0,06 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Węgrzynice
w miejscowości Zawisze z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy w zakresie ochrony
przeciwpożarowej.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Mariusz Kuźmicz
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UZASADNIENIE

Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów, jako dz. nr 10, obręb Węgrzynice, m.
Zawisze o pow. 0,06 ha zabudowana jest zbiornikiem ppoż. oraz przez jej teren przebiega droga.
Nieruchomość jest własnością Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, który
wystąpił do Wójta Gminy Skąpe z propozycją nieodpłatnego przekazania przedmiotowej
nieruchomości na rzecz Gminy, zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 19 października
1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019r., poz. 817 z
późn. zm.).
Nieruchomość zostanie przejęta w celu wykonania zadania własnego gminy zgodnie z art. 7
pkt 14 ustawy z dnia 08 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn
zm.) tj. zadanie polegające na zapewnieniu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz
ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej.
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