UCHWAŁA NR XIX/180/12
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 27 grudnia 2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze decyzji administracyjnej trzech nieruchomości
w Łabiszynie stanowiących własność Skarbu Państwa
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 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.
1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr
172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr
138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr
157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675 i Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr
117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281 i Nr 149, poz. 887 oraz z 2012 r. poz. 567) oraz § 3 uchwały Nr
XIII/91/07 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia
i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj.
Kujawsko-Pomorskiego z 2008 r. Nr 28, poz. 375) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wyrazić zgodę na nabycie przez Gminę Łabiszyn w drodze nieodpłatnego przekazania na mocy decyzji
administracyjnej Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa,
składających się z działek:
1) 300/1 o powierzchni 1,666 ha;
2) 300/2 o powierzchni 0,0762 ha;
3) 300/3 o powierzchni 0,3102 ha;
– wszystkie położone w obrębie geodezyjnym Łabiszyn i zapisane w księdze wieczystej nr BY1U/00024339/4.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łabiszyna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
W myśl art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie
terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz 191 ze zm.) gminy mogą wystąpić
z wnioskiem do wojewody o nieodpłatne przekazanie w drodze decyzji administracyjnej nieruchomości
stanowiącej własność Skarbu Państwa na cele związane z realizacją zadań własnych gminy.
Na terenie nieruchomości składających się z działek 300/1, 300/2 i 300/3 położonych w obrębie geodezyjnym
Łabiszyn i zapisanych w księdze wieczystej nr BY1U/00024339/4 obecnie funkcjonuje boisko "Orlik", a także
rodzinne ogródki działkowe. Ponadto na terenie przedmiotowych nieruchomości Gmina Łabiszyn planuje
inwestycje polegającą na budowie kładki przez Kanał Notecki oraz infrastruktury, która polepszy komunikację
wzdłuż tego kanału, jak i poprawi dotychczasowy wizerunek tego terenu. Burmistrz Łabiszyna wystąpi
z odpowiednim wnioskiem do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie nieodpłatnego przekazania na
rzecz Gminy Łabiszyn przedmiotowych nieruchomości w drodze decyzji administracyjnej na cel związany
z realizacja zadań wynikających z art. 7 ust. 1 pkt 2 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) – sprawy gminnych dróg, ulic, mostów, placów i organizacji ruchu
drogowego oraz sprawy związane z kulturą fizyczną i turystyką, w tym tereny rekreacyjne i urządzenia
sportowe.
Ponadto w uchwale Nr XIII/91/07 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie
określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres
dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2008 r. Nr 28, poz. 375) brak jest upoważnienia dla
Burmistrza Łabiszyna do nieodpłatnego nabywania nieruchomości w drodze decyzji administracyjnej, więc
Rada Miejska w Łabiszynie powinna wyrazić zgodę w każdym takim przypadku - do czasu wprowadzenia
odpowiednich regulacji we wspomnianej uchwale.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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