
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W OLECKU

z dnia .................... 2014 r.

w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Warmińsko - Mazurskiego o przekazanie na mienie Gminy Olecko 
nieruchomości Skarbu Państwa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.
z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz 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 z późn. zm.)  Rada Miejska
w Olecku uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się wystąpić z wnioskiem do Wojewody Warmińsko - Mazurskiego o przekazanie na mienie komunalne 
Gminy Olecko nieruchomości Skarbu Państwa, przeznaczonych na realizację zadań własnych gminy w zakresie dróg 
gminnych:

1. w obrębie Łęgowo:

1) działka nr 105/2 o powierzchni 0,0142 ha,

2) działka nr 3026/2 o powierzchni 0,3909 ha,

3) działka nr 3027/2 o powierzchni 0,4000 ha;

2. w obrębie Sedranki:

1) działka nr 3014/9 o powierzchni 0,7211 ha,

2) działka nr 3032/7 o powierzchni 0,3607 ha,

3) działka nr 3032/9 o powierzchni 0,0245 ha,

4) działka nr 3032/11 o powierzchni 0,0762 ha;

3. w obrębie Możne działka nr 3118/3 o powierzchni 0,3406 ha;

4. w obrębie Judziki działka nr 3223/1 o powierzchni 0,4459 ha;

5. w obrębie Dąbrowskie działka nr 3009/2 o powierzchni 0,3300 ha.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olecka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej

Karol Sobczak
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UZASADNIENIE

Na podstawie 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 z późn. zm.) gminie, na jej wniosek,

może być przekazane mienie ogólnonarodowe (państwowe), jeżeli jest ono związane z realizacją jej zadań. Zgodnie

z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)

do zadań własnych gminy należy zaspokajanie potrzeb wspólnoty w zakresie gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz

organizacji ruchu drogowego.

Przedmiotowe działki położone są w ciągu istniejących dróg stanowiących własność Gminy Olecko,

użytkowanych przez mieszkańców okolicznych miejscowości:

1) działki nr 105/2, 3027/2 w obrębie Łęgowo oraz 3032/7, 3032/9, 3032/11 w obrębie Sedranki o łącznej

powierzchni 0,8756 ha - położone w ciągu publicznej drogi gminnej nr 141004 N Łęgowo - Jaśki;

2) działka nr 3014/9 w obrębie Sedranki o powierzchni 0,7211 ha – położona w ciągu publicznej drogi gminnej nr

141024 N Sedranki – droga wojewódzka Olecko - Suwałki;

3) działka nr 3118/3 w obrębie Możne o powierzchni 0,3406 ha – położona w ciągu publicznej drogi gminnej nr

141046 N Imionki – Lipkowo;

4) działka nr 3223/1 w obrębie Judziki o powierzchni 0,4459 ha – położona w ciągu drogi wewnętrznej Lenarty –

Plewki;

5) działka nr 3026/2 w obrębie Łęgowo o powierzchni 0,3909 ha – położona w ciągu drogi wewnętrznej Łęgowo –

Olszewo;

6) działka nr 3009/2 w obrębie Dąbrowskie o powierzchni 0,3300 ha – położona w ciągu publicznej drogi gminnej

nr 141026 N Babki Oleckie – droga wojewódzka Olecko – Suwałki.

Wobec powyższego wystąpienie z wnioskiem do Wojewody Warmińsko - Mazurskiego o nabycie przez

Gminę Olecko prawa własności przedmiotowych działek jest w pełni uzasadnione.
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