UCHWAŁA Nr XVI/125/20
RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM
z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 506; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz.
1815), uchwala się, co następuje:
§1
Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie przez Gminę Kowalewo Pomorskie nieruchomości
gruntowej oznaczonej numerem geodezyjnym 30 o powierzchni 0,0400 ha, obręb ewidencyjny
Szewa dla której Sąd Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu prowadzi księgę wieczystą
TO1G/00012107/5.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta w Kowalewie Pomorskim.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADN I EN I E
Przedmiotem niniejszej uchwały jest wyrażenie zgody na nabycie praw majątkowych do działki
o nr geodezyjnym 30 o powierzchni 0,0400 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Szewa
od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Z wnioskami o nabycie nieruchomości gruntowej
przez Gminę Kowalewo Pomorskie wystąpili mieszkańcy Sołectwa Pruska Łąka wraz z Sołtysem
Sołectwa Pruska Łąka.
Przekazanie przedmiotowej działki nastąpi w trybie art. 24 ust. 5 c ustawy z dnia 19 października
1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r.
poz. 65). Wnioskowana działka nr 30, obręb Szewa, objęta jest miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego, który został zatwierdzony uchwałą Nr XXV/250/14 Rady
Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 19 marca 2014 r. opublikowanym w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, poz. 901 z dnia 25 marca 2014 r., znajduje się
w terenie oznaczonym symbolem: 34 KDD – teren komunikacji – droga dojazdowa publiczna.
Na nieruchomości usytuowana jest kapliczka przydrożna z początku XX w., która znajduje się
w Wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz Gminnej ewidencji zabytków.
Uwzględniając powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

