UCHWAŁA NR XL/29/2018
RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU
z dnia 26 kwietnia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie gminie Zbąszyń mienia gminy Zbąszynek w związku
ze zmianą granic, w drodze porozumienia zainteresowanych gmin
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 oraz 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 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne przekazanie gminie Zbąszyń mienia gminy Zbąszynek położonego
w obrębie Nowej Wsi, stanowiącego grunty pod drogami, oznaczonymi geodezyjnie nr działek 41, 42, 43, 44,
78 i 80 o łącznej powierzchni 2,26 ha w związku ze zmianą granic gminy Zbąszyń wprowadzoną rozporządzeniem
Rady Ministrów w sprawie utworzenia, zmiany granic i ustalenia siedzib niektórych gmin w województwach:
warszawskim, białostockim, bielskim, częstochowskim, katowickim, kieleckim, leszczyńskim, lubelskim,
łomżyńskim, nowosądeckim, olsztyńskim, opolskim, ostrołęckim, pilskim, piotrkowskim, poznańskim,
skierniewickim, suwalskim, szczecińskim, tarnobrzeskim, toruńskim, włocławskim, zamojskim i zielonogórskim
oraz nadania niektórym gminom statusu miasta (Dz. U. z 1991 r. Nr 115 poz. 497 oraz z 1992 r. Nr 12, poz. 44 i
Nr 100, poz. 501).
§ 2. Przekazanie mienia opisanego w § 1 nastąpi w drodze porozumienia między gminą Zbąszynek i gminą
Zbąszyń.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Jan Mazur
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Uzasadnienie
W dniu 1 stycznia 1992 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 1991 r. w sprawie
utworzenia, zmiany granic i ustalenia siedzib niektórych gmin w województwach: warszawskim, białostockim,
bielskim, częstochowskim, katowickim, kieleckim, leszczyńskim, lubelskim, łomżyńskim, nowosądeckim,
olsztyńskim, opolskim, ostrołęckim, pilskim, piotrkowskim, poznańskim, skierniewickim, suwalskim,
szczecińskim, tarnobrzeskim, toruńskim, włocławskim, zamojskim i zielonogórskim oraz nadania niektórym
gminom statusu miasta (Dz. U. z 1991 r. nr 115 poz. 497, oraz z 1992 r. nr 12, poz. 44 i nr 100, poz. 501), które
w myśl zapisu § 24 zmieniło granice gminy Zbąszyń przez przyłączenie obszaru wsi Nowa Wieś o pow. 588,08 ha
wcześniej należącego do gminy Zbąszynek. W granicy Nowej Wsi znajdują się miedzy innymi działki oznaczone
geodezyjnie nr 41, 42, 43, 44, 78 i 80 o ogólnej pow. 2,26 ha, które w ewidencji gruntów i budynków w Starostwie
Powiatowym Nowy Tomyśl nadal występują jako drogi będące własnością gminy Zbąszynek.
Przekazanie mienia gminie Zbąszyń staje się konieczne w celu doprowadzenia do zgodności stanu faktycznego
ze stanem prawnym przedmiotowych nieruchomości. Wobec powyższego podjęcie uchwały uważa się za zasadne.
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