
Uchwala nr XXV.173.2021 

Rady Gminy Baboszewo 

z dnia 29 stycznia 2021 roku 

w sprawie wyrazenia zgody na bezplatne przyj-.cie nieruchomosci przez Gmin-. 

Baboszewo 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz,!dzie gminnym 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), w zwi,!zku z art. 13 ust. 2 i 2 a ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) uchwala siy, co 

nastypuje: 

§1. 

Wyraza siy zgody na nabycie w drodze darowizny na rzecz Gminy Baboszewo, nieruchomosci 

byd,!cej wfasnosci" Skarbu Panstwa, stanowi"cej zabudowan" dzialky oznaczon'! wewidencji 

grunt6w i budynk6w nr ewid. 253, 0 pow. 0,19 ha, p%zon,! w Baboszewie, dla kt6rej S,!d 

Rejonowy w Plonsku Wydzial Ksi,!g Wieczystych prowadzi ksiygy wieczyst'! 

nr PLi Ll00003494/ 1, z przeznaczemem na cel publiczny utworzenia Posterunku Policji 

w Baboszewie. 

§ 2. 

Wykonanie uchwaly powierza siy W6jtowi Gminy Baboszewo. 

§ 3. 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjycia. 
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Uzasadnienie 

do uchwaly nr XXV.173.2021 

Rady Gminy Baboszewo 

z dnia 29 stycznia 2021 roku 

w sprawie wyrai:enia zgody na bezplatnc przyj~cie nieruchomosci przcz Gmin~ 

Baboszewo 

Wlascicielem nieruchomosci oznaczoneJ numerem ewidencyjnym dzialki 

nr ewid. 253, 0 pow. 0,19 ha, polozonll w Baboszewie, dla ktorej SlId Rejonowy w PI0l1Sku 

Wydzial Ksillg Wieczystych prowadzi ksiygy wieczystll nr PL 1 Ll00003494/ 1, jest Skarb 

Panstwa. Zgodnie z art. 13 ust. 2 i 2 a ustawy z dnia 2 1 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce 

nieruchomosciami (Oz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) darowizny nieruchomosci nalyzllcej do 

Skarbu Panstwa dokonuje Starosta wykonujllcy zadanie z zakresu administracji rZlldowej - za 

zgodll Wojewody. 

Wstypnie woly zbycia w drodze darowizny wW. nieruchomosci na wlasl10sc Gminy 

Baboszewo zaakceptowal Starosta Powiatu Plonski ego. Przedmiotowa nieruchomosc zostanie 

przeznaczona na utworzenie na terenie Gminy Baboszewo - Posterunku Policji w Baboszewie. 

Przywrocenie przeznaczenia obiektu Komisariatu Policji do Baboszewa bezspornie 

pozytywnie wplynie na stan bezpieczenstwa, ladu i porzlldku publicznego oraz ulatwi 

dostypnosc mieszkancow do uslug swiadczonych przez policje. 

Z uwagi na powyzsze podjycie przedmiotowej uchwaly jest zasadne. 
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