UCHWAŁA Nr XLIII/ 361 /14
RADY GMINY CEGŁÓW
z dnia 29 maja 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na rzecz Gminy Cegłów
nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Mieni
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2013r, poz. 594 ze zm) oraz art.24 ust.5 pkt.1 lit. c) ustawy z dnia 19
października 1991r o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (t.j Dz. U.
z 2012 r., poz. 1187. ze zm.) Rada Gminy Cegłów uchwala co następuje:
§ 1.
Wyraża się zgodę na nieodpłatne przejęcie od Agencji Nieruchomości Rolnych na rzecz
Gminy Cegłów nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w imieniu którego
włada Agencja Nieruchomości Rolnych , położonej w Mieni, oznaczonej jako działka nr
1056/1 o pow. 4,9613 ha, obręb 0006, dla której Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim
prowadzi księgę wieczystą Nr SI1M/00037583/3.
§ 2.
Dokonanie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Cegłów nieruchomości opisanej w § 1
nastąpi z przeznaczeniem na realizację celu publicznego określonego w art. 24 ust. 5 pkt.1
lit.a i lit.c ustawy z dnia 19 października 1991r o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi
Skarbu Państwa.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cegłów.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady Gminy
(-) mgr inż. Teodora Wójcik

Uzasadnienie:
W porozumieniu z Agencją Nieruchomości Rolnych władającej w imieniu Skarbu Państwa
działką Nr 1056/1 w Mieni Gmina Cegłów wyraziła zainteresowanie przyjęciem darowizny
tej działki na własność gminy. Zgodnie z art. 24. ust. 5 pkt. 1 ustawy o gospodarowaniu
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, Skarb Państwa może nieodpłatnie darować na
rzecz samorządu gminnego nieruchomość pod warunkiem przeznaczenia jej na cele
wymienione w art. 24 ust.5 pkt. 1 ustawy.
Gmina Cegłów chce przeznaczyć działkę 1056/1 na teren kultury fizycznej z
uwzględnieniem potrzeb w zakresie przeciwdziałania powodziom, zgodnie z przeznaczeniem
określonym w zaktualizowanym Studium kierunków i uwarunkowań rozwoju Gminy Cegłów.

