
UCHWAŁA NR VII/67/2019
RADY MIEJSKIEJ GMINY DOBRZYCA

z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie przejęcia nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa - Zasób Krajowego 
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT w Poznaniu.

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. 44 ust. 1 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu 
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 817) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na: 

1) przejęcie do zasobów gminnych nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako 
działka nr 10/10 (am12) o pow. 0,9988 ha, położonej w miejscowości Czarnuszka (obręb 
Czarnuszka), gmina Dobrzyca stanowiącej własność Skarbu Państwa -Zasób Krajowego Ośrodka 
Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Poznaniu, zapisanej w księdze wieczystej 
KZ1P/00025409/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pleszewie – Wydział Ksiąg Wieczystych 
w Pleszewie, na cele związane z realizacją inwestycji infrastrukturalnych służących wykonywaniu 
zadań w zakresie kultury i kultury fizycznej, w tym m.in. budowę sali wiejskiej oraz budowę 
urządzeń związanych z kulturą fizyczną.

2) wystąpienie do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Poznaniu 
o nieodpłatne przekazanie w drodze umowy na własność Gminy Dobrzyca nieruchomości 
określonej w punkcie 1.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Dobrzyca.

§ 3. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.
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UZASADNIENIE

do uchwały nr VII/67/2019 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie przejęcia nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa - Zasób Krajowego

Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT w  Poznaniu.

W związku z trwającymi przygotowaniami wniosku Burmistrza Gminy Dobrzyca do Krajowego

Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Poznaniu o nieodpłatne przekazanie

nieruchomości określonej w § 1 uchwały, na cele związane z realizacją inwestycji infrastrukturalnych

służących wykonywaniu zadań w zakresie kultury i kultury fizycznej, w tym m. in. budowę sali wiejskiej

oraz budowę urządzeń związanych z kulturą fizyczną w miejscowości Czarnuszka (obręb Czarnuszka),

mając na uwadze fakt, iż art. 7 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym stanowi, że do zdań własnych gminy należą między innymi sprawy związane z kulturą

i kulturą fizyczną, zachodzi konieczność podjęcia stosownej uchwały rady gminy upoważniającej

Gminę do przejęcia w/w nieruchomości.
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