UCHWAŁA Nr XXVII /234 / 2013
Rady Miejskiej Gminy Nekla
z dnia 26 września 2013 roku
w sprawie: nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych dróg w
Nekielce
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.),
w związku z art. 24 ust. 5c ustawy z dnia 19 października 1991r.
o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jednolity
Dz. U. z 2012 r., poz. 1187) Rada Miejska Gminy Nekla uchwala co następuje:
§1 Wyraża się zgodę na nieodpłatne przejęcie na własność Gminy Nekla
od Agencji Nieruchomości Rolnych
nieruchomości gruntowych,
sklasyfikowanych ewidencyjnie jako drogi, położonych w miejscowości
Nekielka, oznaczonych w operacie ewidencji gruntów, jako działki
o numerach geod. 284/3 o pow. 0,0464 ha, nr 284/14 o pow. 0,1240 ha,
nr 347 o pow. 0,2749 ha, nr 352 o pow. 0,0332 ha, nr 358 o pow. 0,3100 ha
oraz nr 367 o pow. 0,0786 ha, zapisanych w księdze wieczystej
nr PO1F/00020246/6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Środzie
Wielkopolskiej, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych we Wrześni
oraz działka o numerze geodezyjnym 85/5 o pow. 0,1676 ha zapisana
w księdze wieczystej nr PO1F/00005192/1, prowadzonej przez Sąd
Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg
Wieczystych we Wrześni.
§2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nekla.
§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXVII / 234/ 2013
Rady Miejskiej Gminy Nekla
z dnia 26 września 2013 roku
w sprawie: nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych dróg w
Nekielce
Na podstawie Ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi
Skarbu Państwa z dnia 19 października 1991r. o (tekst jednolity Dz. U. z 2012
r., poz. 1187) art. 24 ust. 1 Agencja Nieruchomości Rolnych gospodaruje
zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa. Zgodnie z art. 24 ust. 5c ww.
ustawy Agencja może przekazać, w drodze umowy, nieodpłatnie na własność
gminie, grunty Zasobu zajęte pod drogi gminne oraz grunty przeznaczone na te
cele w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Gmina Nekla zwróciła się z prośbą o nieodpłatne przekazanie na rzecz
gminy nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Nekielka,
oznaczonych w operacie ewidencji gruntów, jako działki o numerach geod.
284/3 o pow. 0,0464 ha, nr 284/14 o pow. 0,1240 ha, nr 347 o pow. 0,2749 ha,
nr 352 o pow. 0,0332 ha, nr 358 o pow. 0,3100 ha, nr 367 o pow. 0,0786 ha oraz
nr 85/5 o pow. 0,1676 ha stanowiących własność Agencji Nieruchomości
Rolnych z siedzibą w Poznaniu. W celu wszczęcia procedury związanej
z przekazaniem nieruchomości Gminie Nekla, konieczne wyrażenie zgody przez
Radę Miejską Gminy Nekla.
Przyjęcie zatem przedmiotowej uchwały jest celowe i uzasadnione.

