
Uchwała Nr XXXVII.249.2022
Rady Gminy Baboszewo

z dnia 18 lutego 2022 roku

w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  bezpłatne  przyjęcie  nieruchomości  przez  Gminę
Baboszewo.

 Na  podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  9  lit.  a,  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), w związku z art. 13 ust. 2 i 2a
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 poz.1899
ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na nabycie w drodze darowizny na rzecz Gminy Baboszewo nieruchomości
będącej własnością Skarbu Państwa, stanowiącej zabudowaną działkę oznaczoną w ewidencji
gruntów i budynków nr ew. 429 o powierzchni 1,16 ha, położoną w miejscowości Rzewin
gmina  Baboszewo,  dla  której  Sąd  Rejonowy  w  Płońsku  Wydział  Ksiąg  Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą nr PL1L/00014682/6, z przeznaczeniem na cel publiczny – plac
zabaw.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baboszewo.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/-/  Przewodniczący Rady Gminy Baboszewo

Sławomir Piotr Goszczycki



Uzasadnienie 
do Uchwały nr XXXVII.249.2022 

Rady Gminy Baboszewo
 z dnia 18 lutego 2022 roku 

w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne przyjęcie nieruchomości 
przez Gminę Baboszewo.

Nieruchomość  będąca  własnością Skarbu Państwa, stanowiąca  zabudowaną działkę
oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków nr ew. 429 o powierzchni 1,16 ha, położoną w
miejscowości Rzewin gmina Baboszewo, dla której Sąd Rejonowy w Płońsku Wydział Ksiąg
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PL1L/00014682/6. Zgodnie z art. 13 ust. 2 i 2a
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 poz.1899 ze
zm.) darowizny nieruchomości należącej do Skarbu Państwa dokonuje Starosta wykonujący
zadanie z zakresu administracji rządowej – za zgodą Wojewody.

Przedmiotowa nieruchomość, zostanie przeznaczona na utworzenie na terenie Gminy
Baboszewo – placu zabaw w Sołectwie Rzewin. 

Utworzony  plac  zabaw w miejscowości  Rzewin  będzie  powszechnie  dostępny  dla
lokalnej  społeczności  oraz  pozytywnie  wpłynie  na  motorykę  dzieci  i  młodzieży  z  terenu
Gminy Baboszewo.

Z uwagi na powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.


