Uchwała Nr XXXVII/279/2017
Rady Gminy Gniewino
z dnia 16 maja 2017 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie od Skarbu Państwa – Agencji
Nieruchomości Rolnych na własność Gminy Gniewino prawa własności
nieruchomości położonych w obrębie Gniewino.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” Ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. Nr 446 z późn. zm.1) w
związku z art. 44 ust. 1 Ustawy z dnia 19 października 1991r. o gospodarowaniu
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jednolity Dz.U z 2016r. poz. 1491 z
późn. zm.2)

Rada Gminy Gniewino
uchwala, co następuje:
§1
Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Gniewino od Skarbu
Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych – prawa własności działek o numerach:
183/5 obszaru 2100m2, 183/46 obszaru 3947m2, 183/47 obszaru 1028m2, 183/48
obszaru 1218m2, 183/49 obszaru 959m2 – położonych w obrębie ewidencyjnym
Gniewino, objętych księgą wieczystą nr GD1W/00089321/0.
§2
Wykonanie niniejszej Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Gminy Gniewino
/-/ Judyta Smulewicz
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Dz.U. z 2016r. poz. Nr 1579, poz. Nr 1948, Dz.U. z 2017r. poz. Nr 730
Dz.U. z 2016r. poz. Nr 2260
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Uzasadnienie:
Działki o nr 183/5, 183/46, 183/47, 183/48 i 183/49 w obrębie geodezyjnym Gniewino, zgodnie
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – stanowią wewnętrzne drogi
osiedlowe zlokalizowane na Osiedlu XXX-lecia PRL, tj. ciągi komunikacyjne pomiędzy
wielorodzinnymi budynkami mieszkalnymi, ciągi komunikacyjne stanowiące dojazd do
budynków gospodarczych, garaży, a także użytkowanych przez mieszkańców ogródków
działkowych.
Nieruchomości są własnością Skarbu Państwa, pozostają w dyspozycji Agencji Nieruchomości
Rolnych, natomiast interwencyjnie są remontowane i utrzymywane przez Gminę Gniewino.
Na podstawie art. 44 ust. 1 Ustawy z dnia 19 października 1991r. o gospodarowaniu
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa – Agencja Nieruchomości rolnych może przekazać
grunty zasobu, zabudowane obiektami infrastruktury technicznej towarzyszącej budynkom
mieszkalnym wraz z innym mieniem niezbędnym do korzystania z tej infrastruktury – w drodze
umowy, nieodpłatnie na własność gminie. Z informacji otrzymanej od Dyrektora Agencji
Nieruchomości Rolnych Oddziału Terenowego w Gdańsku informacji (pismo z dnia 21 marca
2017r.) – wynika, iż przekazaniu mogą podlegać także drogi osiedlowe na terenach
zamieszkiwanych przez byłych pracowników PGR-ów i ich rodziny, ale bez doprowadzenia ich
do należytego stanu. Po przejęciu nieruchomości – na podstawie przepisów Rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 12-10-2016r. w sprawie szczegółowych zasad
gospodarki finansowej ANR oraz gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu
Państwa (Dz.U. z 2016r. poz. 1751) a także zarządzenia Prezesa Agencji Nieruchomości
Rolnych nr 48/16 z grudnia 2016r. w sprawie warunków i zasad udzielania bezzwrotnej pomocy
finansowej przez Agencję Nieruchomości Rolnych – Gmina może złożyć wniosek o udzielenie
pomocy finansowej na remont lub przebudowę mienia przejętego bez doprowadzenia go do
należytego stanu. Istnieje więc możliwość pozyskania dofinansowania do remontu
przedmiotowych dróg.
Podjęcie przedmiotowej Uchwały pozwoli na dalsze procedowanie w sprawie.
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