UCHWAŁA NR XLI/349/2017
RADY MIEJSKIEJ W MROCZY
z dnia 29 grudnia 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny na rzecz Gminy Mrocza nieruchomości
położonych w Samsieczynku gm. Mrocza
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.
z 2017r. poz. 1875 ze zm.1)) oraz art.13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
(tj. z Dz.U. 2016r. poz. 2147 zm.2)) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie od Skarbu Państwa – Starosty Nakielskiego prawa własności niżej
wymienionych nieruchomości:
1) działka nr 42 o powierzchni 1,0900 ha – droga położona w Samsieczynku gm. Mrocza, dla której Sąd
Rejonowy w Nakle nad Notecią prowadzi księgę wieczystą nr BY1N/00028797/4,
2) działka nr 53/1 o powierzchni 0,6500 ha - droga położona w Samsieczynku gm. Mrocza, dla której Sąd
Rejonowy w Nakle nad Notecią prowadzi księgę wieczystą nr BY1N/00028797/4. Powyższe działki zajęte
są pod drogę publiczną, zaliczaną do kategorii dróg gminnych o nr 090125C.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mroczy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na
terenie Gminy Mrocza.
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1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017r. poz. 2232
tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz.U. z 2016r., poz. 2260; Dz.U. z 2017r.,
poz. 624, poz. 820, poz. 1509, poz. 1529 i poz. 1595

2) Zmiany
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Uzasadnienie
Działki o nr 42 i 53/1 położone w obrębie ewidencyjnym Samsieczynek stanowią własność Skarbu
Państwa reprezentowanego przez Starostę Nakielskiego i zajęte są pod drogę gminną. Do zadań własnych
Gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w dziedzinie gminnych dróg, ulic, mostów,
placów oraz organizacji ruchu drogowego. Przejęcie wyżej wymienionych działek przyczyni się do
spełnienia warunku określonego w art. 2a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj. Dz.U.
z 2017r. poz. 2222) stanowiącego, że drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne stanowią własność
właściwego samorządu województwa, powiatu lub gminy.
W związku z powyższym uchwałę niniejszą uważa się za zasadną.
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