Uchwała Nr XXIII/230/2014
Rady Gminy Radziejów
z dnia 31 marca 2014 r.
w sprawie: przystąpienia do czynności prawnych mających na celu nabycie przez Gminę
Radziejów nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako
działka Nr 230/15, położonej w miejscowości Czołowo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 5941) oraz § 4 uchwały Nr IX/77/2011 Rady Gminy
Radziejów z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania
nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas dłuższy niż 3 lata lub na czas
nieoznaczony. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z dnia 18 listopada 2011 r. Nr 254, poz. 2456), uchwala
się, co następuje:
§ 1. Przystąpić do czynności prawnych mających na celu nabycie przez Gminę Radziejów
nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 230/15,
o powierzchni 0,0901 ha, położonej w miejscowości Czołowo.
§ 2. Cena nieruchomości zostanie ustalona na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego
przez rzeczoznawcę majątkowego.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziejów.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo
przyjęty.
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1. Zmiany wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2013 r., poz. 645 i 1318.

Uzasadnienie
Nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów numerem 230/15, posiadająca
powierzchnię 0,0901 ha, położona w miejscowości Czołowo, gm. Radziejów, zabudowana jest
pozostałościami po budynku mieszkalnym (dwór). Nieruchomość ta szpeci swym obecnym
kształtem znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie świetlicy wiejskiej oraz Gminnego Ośrodka
Kultury w Czołowie.
Właściciel przedmiotowej nieruchomości zamierza dokonać jej sprzedaży na potrzeby
Gminy Radziejów.
W związku z działalnością Gminnego Ośrodka Kultury w Czołowie, będącego inicjatorem
wielu imprez kulturalnych, niezbędnym jest posiadanie nieruchomości pozwalających na
organizację imprez kulturalnych integrujących społeczność lokalną. Gmina Radziejów dysponuje
nieruchomościami w miejscowości Czołowo, jednakże nie są one w pełni wystarczające dla potrzeb
organizowanych imprez. W szczególności niezbędnym jest posiadanie nieruchomości na potrzeby
parkingowe oraz sportowe (boisko sportowe).
Mając na względzie powyższe właściwe jest podjęcie niniejszej uchwały.
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