z dnia 7 marca 2017 r.
Zatwierdzony przez ........

UCHWALANR

S/a

.

RADY GMINY KLESZCZOW
z dnia

2017 r.

w sprawie wyrazenia zgody na nabycie do zasobu Gminy Kleszczow nieruchomoscl gruntowej polozone]
w obrebie geodezyjnym Czyzow.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9 litera a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzadzie gminnym (Dz. U.
z 2016 r. poz.446, poz. 1579, poz. 1948) oraz na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchornosciami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, poz. 2260) uchwala sie, co nastepuje:

§ 1. Wyraza sit; zgode na nabycie do zasobu Gminy Kleszcz6w,
nieruchomosci
geodezyjnym Czyz6w oznaczonej jako dzialka nr 1293/20 powierzchni 0,0084 ha.

polozonej w obrebie

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza sit; W6jtowi Gminy Kleszcz6w.
§ 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia,

Przewodniczacy Rady Gminy
Kleszcz6w

Michal Michalek

Strona I

Kleszczow,07.03.2017r.

Referat Ochrony Srodowiska
i Gospodarki Gruntami

UZASADNIENIE
Dotyczy: Uchwaty w sprawie wyraienia zgody na nabycie do zasobu Gminy Kleszcz6w
nleruchomoscl gruntowej polozone] w obreble geodezyjnym Czyi6w.

Dziatka ujeta w uchwale polozona jest w gminie Kleszczoww obreble geodezyjnym
Czyiow, oznaczona numerem 1293/2 0 powierzchni 0,0084 ha. Wtascicielem jest Skarb
Paristwaw Zarzqdzie tasow Paristwowvch Nadlesnlctwo Belchatow, Powstata ona z podziatu
dziatki nr 1213/2, ktora podzielono w celu przejecia jej czescipod pas drogowy drogi gminnej
w Czyiowie (przy bytych zbiornikach). Niniejszy podziat zostat zatwierdzony decyzjq ZRID
wydanq przez Staroste Bekhatowskiego na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r

0

szczegolnvch zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych.
Zgodnie z art. 13 ust. 3 niniejszej ustawy cyt.:

II'"

jeieli przejeta jest czesc nieruchomosci, a

pozostata czesc nie nadaje sle do prawidtowego wykorzystania na dotychczasowe cele,

wiasciwv zarzadca drogi jest obowiqzany do nabycia na wniosek wiasciclela lub uiytkownika
wieczystego nleruchomosci, w imieniu i na rzecz Skarbu Paristwa albo jednostki samorzqdu
terytorialnego tej czescinieruchomosci".
W dniu 24 stycznia 2017r. Komisja Rewizyjna; Komisja Budietu, Rozwoju, Rolnictwa
i Ochrony Srodowiska; Komisja Spraw Spotecznych i Obywatelskich Rady Gminy Kleszczow
pozytywnie zaopiniowata wniosek referatu

Inwestycji Gminnych Urzedu Gminy w

Kleszczowie,w sprawie nabycia dziatki przez Grnine Kleszczow,
Biorqc powyisze pod uwage podjecie przedmiotowej uchwaty jest zasadne
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