
UCHWAŁA NR XVI/122/20
RADY GMINY W BĘDZINIE

z dnia 5 lutego 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Będzino nieruchomości 
oznaczonej nr działki 17/10 położonej w obrębie ewidencyjnym Miłogoszcz

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; poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815, poz. 1571) oraz art. 24 ust.5c ustawy z dnia 
19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019r, 
poz. 817, poz. 1080), Rada Gminy w Będzinie uchwala, co następuje:

§ 1. 

Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie przez Gminę Będzino od Krajowego Ośrodka Wsparcia 
Rolnictwa Oddziału Terenowego w Koszalinie prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej 
oznaczonej numerem działki 17/10 o powierzchni 0,1186 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Miłogoszcz 
w Gminie Będzino, dla której w Sądzie Rejonowym w Koszalinie, prowadzona jest księga wieczysta nr 
KO1K/00030751/2, z przeznaczeniem na cele drogowe.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Będzino.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Gminy 
w Będzinie

Barbara Grudzień
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Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 02.10.2019r., Gmina Będzino zwróciła się do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
Oddział Terenowy w Koszalinie o nieodpłatne przekazanie nieruchomości, w tym działki oznaczonej numerem
17/10 położonej w obrębie ewidencyjnym Miłogoszcz. Zgodnie z art. 24 ust.5c ustawy z dnia 19 października
1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, nieruchomości wchodzące w skład
Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, zajęte pod drogi gminne, powiatowe i wojewódzkie oraz grunty
faktycznie wykorzystywane jako drogi Krajowy Ośrodek może, w drodze umowy, nieodpłatnie przekazać na
własność jednostce samorządu terytorialnego. Teren dz. nr 17/10 użytkowany jest na cele komunikacji oraz
istnieje możliwość jego przejęcia na rzecz Gminy Będzino.

Zgodnie z otrzymanym pismem KOWR z dnia 20.12.2019r. (data wpływu: 24.12.2019r.) w celu
prowadzenia dalszej procedury, niezbędne jest podjęcie przez Radę Gminy w Będzinie niniejszej uchwały.
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