
UCHWAŁA NR XXIV(136)2020 
RADY GMINY DYNÓW 

z dnia 16 października 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze komunalizacji na rzecz Gminy 
Dynów nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w obrębie Bachórz 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, w związku z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.2020.713 tj. ze zm.) oraz art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 
10 maja 1990 roku przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnymi ustawę 
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r., Nr 32, poz.191 z późniejszymi zmianami) 

Rada Gminy Dynów uchwala, co następuje : 

§ 1. Wyraża  zgodę  na  nieodpłatne  nabycie  w drodze  komunalizacji  na  rzecz  Gminy  Dynów 
nieruchomości /dróg/ położonych w obrębie Bachórz stanowiących własność Skarbu Państwa,  oznaczonych 
w ewidencji gruntów: nr 66 o powierzchni 0,16 ha, nr 76 o powierzchni 0,04 ha,  nr 78 o powierzchni 0,02 ha, 
nr 104 o powierzchni 0,05 ha,  nr 287 o powierzchni 0,21 ha, nr 294 o powierzchni 0,05 ha, nr 
456 o powierzchni 0,31 ha, nr 735 o powierzchni 0,17 ha,  nr 797 o powierzchni 0,19 ha,  nr 
1725 o powierzchni 0,46 ha, nr 1820 o powierzchni 0,09 ha, nr 2066 o powierzchni 0,33 ha,  nr 
2345 o powierzchni 0,24 ha. 

§ 2. Nieruchomości opisane w § 1 uchwały przyjmuje się w celu realizacji zadań własnych Gminy Dynów. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dynów 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

Nieruchomości wskazane w § 1 uchwały są drogami którymi w rzeczywistości administruje Gmina
Dynów. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U.2020.713 tj. ze zm.)) zadania własne gminy obejmują sprawy „gminnych dróg, ulic,
mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego”
Przejęcie na własność w/w nieruchomości pozwoli na zaspokojenie potrzeb mieszkańców
wynikających z faktu utrzymania dróg przez Gminę Dynów.
Zgodnie z art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku przepisy wprowadzające ustawę
o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r., 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.
Uwzględniając w/w okoliczności zachodzą przesłanki prawne do nieodpłatnego nabycia
nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.
Niniejsza uchwała stanowić będzie załącznik do wniosku Wójta Gminy Dynów skierowanego do
Wojewody Podkarpackiego o nieodpłatne nabycie przez Gminę Dynów prawa własności w/w
nieruchomości.

W związku z powyższym zasadne jest podjęcie przedmiotowej uchwały.
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