
UCHWAŁA NR XXI/122/17 

RADY GMINY LUBANIE 

z dnia 28 lutego 2017 r. 

 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a oraz art. 7 ust. 1 pkt 10 i 12  ustawy            

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 oraz poz. 1579 

), uchwala się co następuje: 

§ 1 

Wyraża się zgodę na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Sarnówka                        

o powierzchni 0,68 ha, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 96, obręb Sarnówka, 

dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku, w Wydziale Ksiąg Wieczystych, prowadzona 

jest księga wieczysta nr WL1W/00081910/8 i w tym celu złożenie do Wojewody Kujawsko-

Pomorskiego wniosku o przekazanie na rzecz Gminy Lubanie mienia Skarbu Państwa – ww. 

nieruchomości z przeznaczeniem  na  zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie 

zadań własnych gminy w obszarze kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych 

i urządzeń sportowych  oraz zieleni gminnej i zadrzewień. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Przewodnicząca Rady Gminy 

        Barbara Rolirad 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

Odpowiadając na potrzeby lokalnej społeczności zaplanowano zadanie inwestycje 

polegające na odtworzeniu terenów zielonych wokół zbiornika wodnego, służących dawniej 

jako miejsce spotkań mieszkańców. Staw zlokalizowany był na działce oznaczonej nr 96, 

położonej w miejscowości Sarnówka. Racjonalne zagospodarowanie całego terenu działki          

nr 96, w tym zabezpieczenie skarp, wprowadzenie zieleni parkowej, obiektów małej 

architektury będzie przedmiotem dokumentacji projektowej, opracowywanej w bieżącym 

roku. Na cele realizacji obiektu istnieje możliwość pozyskania środków finansowych ze 

źródeł zewnętrznych. Jednakże, w celu wypełnienia wskazanych potrzeb, niezbędne jest 

prawo własności nieruchomości, której obecnym właścicielem jest Skarb Państwa. Zgodnie                    

z przepisami ustawy o samorządzie gminnym możliwe jest wystąpienie do Wojewody 

Kujawsko-pomorskiego z wnioskiem o przekazanie nieruchomości na cele związane                    

z realizacją zadań własnych Gminy. Załącznikiem do takiego wniosku jest uchwała Rady 

Gminy zezwalająca na nabycie nieruchomości. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy 

Barbara Rolirad 


