Uchwała Nr 253/13
Rady Gminy Celestynów
z dnia 21 lutego 2013 r.
w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Celestynów do dysponowania gruntami
należącymi do zasobu gminnego na cele budowlane.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 13 ust.1 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz.
651 z późn. zm.), Rada Gminy Celestynów uchwala, co następuje:
§1
1. Upoważnia się Wójta Gminy Celestynów do dysponowania niżej wymienioną
nieruchomością, poprzez wydawanie zezwolenia na zajęcie nieruchomości lub jej części na
potrzeby budowy i podłączenia napowietrznego przyłącza telekomunikacyjnego oraz poprzez
wyrażenie zgody na dysponowanie tą nieruchomością, w celu uzyskania przez inwestora
pozwolenia na jego budowę.
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2. Korzystanie z nieruchomości o której mowa w ust. 1, jest nie odpłatne, ponieważ
przedmiotowe przyłącze służyć będzie bezpośrednio do podłączenia w/w nieruchomości.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Celestynów.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Celestynów
Romuald Ziętala

Uzasadnienie
Uchwały Nr 253/13
Rady Gminy Celestynów
z dnia 21 lutego 2013 r.
w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Celestynów do dysponowania gruntami
należącymi do zasobu gminnego na cele budowlane.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości Rady
Gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających
zakres zwykłego zarządu, dotyczących miedzy innymi zasad nabywania, zbywania
i obciążania nieruchomości.
W dniu 14.01.2013r wpłynął wniosek o wydanie zgody na dysponowanie
przedmiotową nieruchomością w celu uzyskania pozwolenia na budowę oraz zgody na
wykonanie przyłącza telekomunikacyjnego.
W celu zrealizowania powyższej inwestycji niezbędne jest uzyskanie przez
wykonawcę zgody Gminy Celestynów na zajęcie oraz dysponowanie przedmiotowym
gruntem w celu uzyskania pozwolenia na budowę.
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym do wydania takiej zgody wymagana jest
uchwała Rady Gminy.
W związku z powyższym zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały.

