
UCHWAŁA NR XVII / 105 / 2020
RADY GMINY SZCZYTNIKI

z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy 
Szczytniki do gminnego zasobu nieruchomości

Na podstawie art. 7  ust. 1  pkt.  3,  art. 18  ust. 2, pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia  8 marca 
1990  roku  o samorządzie  gminnym (tj. Dz. U. z 2019r.,  poz. 506 ze zm.), art. 20 pkt.2, 
art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(tj. Dz. U.  z 2018r. poz. 2204),

Rada Gminy Szczytniki

§ 1. Wyraża zgodę na odpłatne nabycie od osoby fizycznej, do zasobu Gminy Szczytniki 
działki położonej w miejscowości Marcjanów (obręb Marcjanów) zapisanej ewidencyjnie 
jako działka:

- 158 o powierzchni 0,4500 ha zapisana w KW KZ1A/00014946/2,

która jest niezbędna w celu stworzenia właściwych warunków do realizacji 
przedsięwzięcia polegającego na przebudowie Gminnej Oczyszczalni Ścieków 
w miejscowości Popów.

§ 2. Ww. działki nabywa się w drodze wykupu za cenę wynegocjowaną z właścicielem 
działki.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Szczytniki do wykonania wszystkich przewidzianych 
prawem czynności dla realizacji niniejszej uchwały oraz powierza się jej wykonanie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady

Bogdan Augustyniak
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UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XVII / 105/ 2020
Rady Gminy Szczytniki

z dnia 30 stycznia 2020 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy
Szczytniki do gminnego zasobu nieruchomości

Budowa i utrzymywanie publicznych urządzeń służących do oczyszczania
i odprowadzania ścieków stanowi cel publiczny w rozumieniu art. 6 pkt. 3 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2204 ze zm.),

Na terenie Gminy Szczytniki w miejscowości Popów znajduje się Gminna Oczyszczalnia
Ścieków, która by mogła odbierać zwiększoną ilość ścieków - po przyłączeniu do niej kolejnych
miejscowości - będzie wymagała przebudowy, a na obecnym gruncie nie ma takiej możliwości.

W związku z powyższym należało zakupić działkę sąsiednią opisaną w § 1 niniejszej
uchwały.

Nabycie gruntu do zasobów gminy pod przebudowę gminnej oczyszczalni ścieków jest
zasadne i dlatego należy podjąć uchwałę.

Przewodniczący Rady

Bogdan Augustyniak
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