UCHWAŁA Nr XLIII/221/2006
Rady Miejskiej w Golinie
z dnia 26 kwietnia 2006 roku.
w sprawie wykupu nieruchomości gruntowej na cel publiczny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm. Dz. U. z 2002 roku Nr 23 poz.220,
Dz. U. z 2002 roku Nr 62 poz.558, Dz. U. z 2002 Nr 113 poz. 984, Dz. U. z 2002 Nr 214
poz.1806, Dz. U. 2003 Nr 80 poz. 717, Dz. U. z 2003 roku Nr 162 poz.1568, Dz. U. z
2002 roku Nr 153 poz.1271, Dz.U.2004 roku Nr 116 poz. 1203, Dz.U.2005 roku Nr 172
poz..1441, Dz. U. 2006 roku Nr 17 poz. 128 ) Rada Miejska w Golinie
uchwala, co następuje:
§ 1.
Wyraża się zgodę na nabycie przez Gminę Golina działki gruntowej ozn. nr ew. 1032/4
o pow. 0.0090 ha, położonej w obrębie miasta Golina objętej księgą wieczystą KW 32777
na rzecz Anklewicz Moniki , z przeznaczeniem pod poszerzenie nieruchomości
budowanej budynkiem administracyjnym Urzędu Miejskiego ozn. nr ew. 1033/1 .
§ 2.
Warunki nabycia zostaną określone w protokole z rokowań.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goliny.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za-

Uzasadnienie do Uchwały Nr XLIII/221/2006
Rady Miejskiej w Golinie z dnia 26 kwietnia 2006 roku.

Nabycie działki ozn. nr ew. 1032/4 o pow. 0,0090 ha na własność Gminy
Golina w celu poszerzenia nieruchomości ozn. nr ew. 1033/1

przyczyni się do

powstania działki budowlanej, której wielkość , cechy geometryczne , dostęp do
drogi publicznej oraz wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej umożliwią
prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynku administracyjnego Urzędu.
Biorąc powyższe pod uwagę nabycie działki na rzecz Gminy oraz wypłacenia
odszkodowania za grunt jest uzasadnione ponieważ,

granica działki na, której

wzniesiony jest budynek biegnie po krawędzi budynku, w którym znajdują się otwory
okienne, a tym samym właściciel pozbawiony jest dostępu do muru budynku.

