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UCHWAŁA NR XXI/137/2011
RADY GMINY GNIEZNO

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na nieodpłatne przejęcie od Agencji Nieruchomości 
Rolnych na rzecz Gminy Gniezno nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 35/9, położonej 

w obrębie Goślinowo, zabudowanej hydrofornią. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 
r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 5, pkt. 1 ustawy z dnia 19 października 1999 r. o gospodarowaniu 
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2007 r., nr 231, poz. 1700 z późn. zm.) uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę dla Wójta Gminy Gniezno na nieodpłatne przejęcie od Agencji Nieruchomości Rolnych 
OT w Poznaniu na rzecz Gminy Gniezno nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 35/9, 
o powierzchni 0,1361 ha, na której posadowiona jest hydrofornia, położonej w obrębie Goślinowo, gmina 
Gniezno. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie

Nieruchomośc stanowiąca działkę o nr geodezyjnym 35/9 położona w obrębie Goślinowo stanowi własność Skarbu 
Państwa. Pismem z dnia 12 października 2011 r. Agencja Nieruchomości Rolnych zwróciła się z zapytaniem, czy 
Gmina Gniezno jest zainteresowana nieodpłatnym przejęciem przedmiotowej nieruchomości. Należy stwierdzić, iż 
bez wątpienia powyższa nieruchomość jest niezbędna Gminie Gniezno w celu dostarczania wody, obsługującą 
budynki mieszkalne. W powyższym stanie rzeczy podjęcie niniejszej uchwały na tle art.18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy z dnia 19 października 
1999 r. o gospodarowaniu nieruchomościmi rolnymi Skarbu Państwa jest celowe i w pełni uzasadnione. Niniejsza 
uchwała będzie podstawą do zawarcia przez strony umowy w formie aktu notarialnego przenoszącego własność 
wyżej opisanej nieruchomości na rzecz Gminy Gniezno. 
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