UCHWAŁA Nr ……………
RADY MIASTA DZIAŁDOWO
z dnia ………………………..

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w formie darowizny na własność
Gminy Miasto Działdowo do gminnego zasobu nieruchomości, działki będącej własnością
Skarbu Państwa-Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ) w związku z art. 13 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz.121 z późn. zm.) - Rada Miasta Działdowo
uchwala co następuje:
§ 1. Wyraża zgodę na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Miasto Działdowo do gminnego
zasobu nieruchomości, działki oznaczonej nr 331/3 o obszarze 0,5476 ha, zapisanej w księdze
wieczystej KW Nr EL1D/00000917/3, będącej własnością Skarbu Państwa- Krajowego Ośrodka
Wsparcia Rolnictwa, położonej w obrębie Pierławki gm. Działdowo .
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XIV/123/15 Rady Miejskiej Działdowo z dnia 30 listopada 2015 r. w
sprawie podjęcia działań zmierzających do uzyskania prawa własności przez Gminę-Miasto
Działdowo do gruntu niezbędnego do budowy zbiornika retencyjnego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
W związku z wybudowaniem sieci kanalizacji deszczowej zapewniającej odprowadzenie wód
opadowych osiedla Lidzbarska Burmistrz Miasta Działdowo podjął działania mające na celu nabycie
nieruchomości objętej niniejszą uchwałą do gminnego zasobu nieruchomości.
Pozyskanie działki oznaczonej nr 331/3 o obszarze 0,5476 ha, zapisanej w księdze wieczystej
KW Nr EL1D/00000917/3, będącej własnością Skarbu Państwa- Krajowego Ośrodka Wsparcia
Rolnictwa, położonej w obrębie Pierławki gm. Działdowo jest niezbędne do prawidłowego
funkcjonowania kanalizacji deszczowej zapewniającej odprowadzenie wód opadowych głównie z ulic
znajdujących się na obszarze o powierzchni ok.36 ha z części osiedla Lidzbarska w Działdowie.
Przedstawiając powyższe uważam, że podjęcie uchwały w zaproponowanej formie jest celowe
i zasadne.

