
UCHWAŁA NR LII/405/2022 
RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH 

z dnia 7 września 2022 r. 

w sprawie: nieodpłatnego przejęcia od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości 
stanowiących własność Skarbu Państwa. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 lit. c 
Ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa 
(Tekst jednolity: Dz.U.z 2022 r. poz. 514 ze zm.) Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne przejęcie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa dz.nr 
326/19 o pow. 0,0701 ha, położonej w obrębie 0004 Wicimice. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  
   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Marcin Makowiecki 
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Uzasadnienie 

Właścicielem dz. 326/19 o pow 0,0701 ha, położonej w obrębie 0004 Wicimice, gm. Płoty jest Skarb 
Państwa - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT w Szczecinie. 

Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 1 lit. c Ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu 
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2022 poz. 514) nieruchomości wchodzące 
w skład zasobu mogą być przekazane za zgodą ministra właściwego do spraw rozwoju wsi jednostce 
samorządu terytorialnego: „na cele związane z realizacją inwestycji infrastrukturalnych służących 
wykonywaniu zadań własnych w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania 
i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, 
wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, edukacji 
publicznej, kultury i kultury fizycznej, zakładania lub rozszerzania cmentarzy komunalnych albo, jeżeli 
położony jest na nich cmentarz - pod warunkiem że jest to zgodne z ustaleniami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, miejscowego planu rewitalizacji, ostateczną decyzją o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu albo z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy". 

W przedmiotowym przypadku pozyskana nieruchomość zostanie przeznaczona pod realizacje zadań 
własnych Gminy Płoty w zakresie kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, w tym  
budowę przepompowni ścieków. 

W związku z powyższym niezbędne jest podjecie przez Radę Miejską uchwały umożliwiającej 
nieodpłatne jej przejęcie. 
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