UCHWAŁA NR XXX/267/17
RADY GMINY PSZCZÓŁKI
z dnia 14 listopada 2017 r.
w sprawie komunalizacji działki nr 115/1 w Kleszczewku
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r.
poz.1875) i art.45 ust.4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym
i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 1990 r. Nr 32, poz.191 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na wystąpienie z wnioskiem do Wojewody Pomorskiego o nieodpłatne przekazanie na
rzecz Gminy Pszczółki prawa własności nieruchomości stanowiącej działkę nr 115/1, o powierzchni 0,0034 ha,
położonej w miejscowości Kleszczewko, będącej własnością Skarbu Państwa, dla której Sąd Rejonowy GdańskPółnoc w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą nr GD1G/00110585/1.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 3. Traci moc uchwała nr XXVI/221/17 z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie komunalizacji działki nr 115/1
w Kleszczewku.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz
na gminnych tablicach ogłoszeń.

Przewodnicząca Rady Gminy
Halina Ostrowska
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UZASADNIENIE
Działka nr 115/1 w Kleszczewku, będąca własnością Skarbu Państwa, znajduje się na skrzyżowaniu
ulic Pomorskiej i Sosnowej, które stanowią własność Gminy. Na działce znajduje się przydrożny krzyż obiekt małej architektury w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, o którego konserwację i utrzymanie dba
Gmina Pszczółki, zasadne jest zatem uregulowanie stanu prawnego działki poprzez jej komunalizację.
Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych,
dają możliwość wystąpienia z wnioskiem o przekazanie mienia ogólnonarodowego, które związane jest z
realizacją zadań własnych gminy.
W dniu 28 marca 2017 r. Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie komunalizacji działki nr 115/1 w
Kleszczewku, jednak w treści uchwały został błędnie wpisany numer działki, stąd konieczność jej uchylenia
i podjęcia na nowo.
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