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w sprawie przyznania dotacji celowej na roboty budowlane dla Parafii
Rzymskokatolickiej pw. M.B. Wspomo żenia Wiernych w Rusinowie

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz ądzie
gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067) oraz § 7 uchwa ły
Nr XXII/212/2012 Rady Gminy Świdwin z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie okre ślenia
zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, Rada Gminy Świdwin uchwała,
co następuje:
Ś idwin pomocy finansowej w formie dotacji celowej
1. Udziela się z budżetu Gminy w
na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków woj.
zachodniopomorskiego pod numerem 485 „Kościół filialny p.w. Matki Bożej Nieustaj ącej
Pomocy w Oparznie 11" dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. M.B. Wspomo żenia Wiernych w
Rusinowie w wysoko ści 16 000,00 zł (słownie: szesna ście tysięcy złotych 00/100).
2. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenia i zasady
rozliczenia środków okre ślone zostaną w umowie.
3. Wykonanie uchwały powierza si ę Wójtowi Gminy Świdwin.
4. Traci moc uchwała nr V/43/2019 Rady Gminy Świdwin z dnia 26 lutego 2019 r. w
sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. M.B. Wspomo żenia Wiernych w Rusinowie.
S. Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.

Przewodnicz ąca Rady
mgr Anna Olejniczak
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UZASADNIENIE

Na podstawie uchwały Nr XXII/212/2012 Rady Gminy Świdwin z dnia
27 listopada 2012 r. w sprawie okre ślenia zasad udzielania dotacji
na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, wp łynął wniosek
o dotacj ę Parafii Rzymskokatolickiej pw. M.B. Wspomo żenia Wiernych
w Rusinowie na kwotę 16 000,00 zł. Kwota ta w stosunku do ogólnych kosztów
prac wynosi 100 %.
Na podstawie art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami, dotacja mo że być udzielona w wysoko ści
100 % nakładów koniecznych na wykonanie przez wnioskodawc ę prac
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku
wpisanym do rejestru lub znajduj ących si ę w gminnej ewidencji zabytków.
Uchwała nr V/43/2019 Rady Gminy Świdwin z dnia 26 lutego 2019 r. w
sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowlane dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. M.B. Wspomo żenia
Wiernych w Rusinowie wymaga uniewa żnienia.
Przyj ęcie nowej uchwały okre ślaj ącej przyznanie dotacji jest zatem
zasadne.

Projekt
UCHWAŁA NR...........
RADA GMINY

RADY GMINY ŚWID WIN

w Ś wd,"inje
wp łyn ęł o dn.

z dnia

............................

... 20.Qr.

L. dz. ................. za ł .Jtk

w sprawie przyznania dotacji celowej na roboty budowlane dla Parafii
Rzymskokatolickiej pw. św. Ap. Piotra i Pawia w Lekowie

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz ądzie
gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067) oraz * 7 uchwa ły
Nr XXII/212/2012 Rady Gminy Świdwin z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie okre ślenia
zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, Rada Gminy Świdwin uchwała,
co następuje:
1. Udziela się z budżetu Gminy Świdwin pomocy finansowej w formie dotacji celowej
na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków woj.
zachodniopomorskiego pod numerem 72 „Ko ściół parafialny pw. św. Apostołów Piotra i
Pawła w Lekowie" dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św
. Ap. Piotra i Pawła w Lekowie w
wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzie ścia tysi ęcy złotych 00/100).
2. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenia i zasady
rozliczenia środków okre ślone zostaną w umowie.
* 3 . Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdwin.
* 4. Traci moc uchwała nr V/44/2019 Rady Gminy Świdwin z dnia 26 lutego 2019 r. w
sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Ap. Piotra i Pawia w Lekowie.
*. Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.

Przewodnicząca Rady
mgr Anna Olejniczak
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UZASADNIENIE

Na podstawie uchwały Nr XXIII2 12/2012 Rady Gminy Świdwin z dnia
27 listopada 2012 r. w sprawie okre ślenia zasad udzielania dotacji
na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, wp łynął wniosek
o dotacj ę od Parafii Rzymskokatolickiej pw. wezwaniem św. Piotra i Pawła w
Lekowie na kwot ę 20 000,00 É.
Uchwała nr V/44/2019 Rady Gminy Świdwin z dnia 26 lutego 2019 r. w
sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowlane dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Ap. Piotra i Pawia
w Lekowie wymaga unieważnienia.
Przyj ęcie nowej uchwały okre ślaj ącej przyznanie dotacji jest zatem
zasadne.
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zmieniaj ąca uchwałę w sprawie stwierdzenia przekszta łcenia Zespołu Szkół w Bierzwnicy w
ośmioletni ą Publiczną Szkołę Podstawow ą w Bierzwnicy
Na podstawie art. 1 8 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz ądzie gminnym (Dz.U.
z 2018 r., poz. 994 z pó źn. zm .) oraz art. 39 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo o światowe (Dz.U.
z 2018 r., poz. 996 z późn. zm . ) Rada Gminy Świdwin uchwała, co następuje:
1. W uchwale nr XXXIXJ245/2017 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie
stwierdzenia przekształcenia Zespo łu Szkół w Bierzwnicy w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową
w Bierzwnicy zmienia się § 2, który otrzymuje brzmienie:
„* 2 . Obwód Publicznej Szko ły Podstawowej w Bierzwnicy obejmuje miejscowo ści: Bierzwnica,
Krasna, Rycerzewko, Cieszeniewo, Kluczkówko, Kluczkowo, S ława, Smardzko, Świdwinek, Psary,
Buczyna, Bronowo, Bronówko, Grabno, Gr ądzkie, Imienko, Jaźwiny, Kapice, Karwie, Przyrzecze."
2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Swidwin.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.

Przewodnicząca Rady
mgr Anna Olejniczak
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo O światowe (Dz.U. z 2018 r., poz. 996 z pó źn.
zm) sieć publicznych szkół podstawowych powinna by ć zorganizowana w sposób umo żliwiaj ący
wszystkim dzieciom spełnianie obowiązku szkolnego.
W związku z konieczno ścią uchwalenia do dnia 31 sierpnia 2019 r. nowej sieci szkó ł istnieje obowiązek
dostosowania obwodów istniej ących szkół, w taki sposób, aby wszystkie miejscowo ści z terenu Gminy
Świdwin były przypisane do konkretnej szko ły.
W związku z powyższym istnieje konieczno ść przypisania miejscowo ści Psary do obwodu Publicznej
Szkoły Podstawowej w Bierzwnicy. Ponadto konieczne jest usuni ęcie oczywistej pomyłki w nazwie
miej scowości „Karwie".
Przyj ęcie uchwały jest zatem zasadne.
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w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku
nr 24 położonego w miejscowo ści Rusinowo oraz określenia wysokości stawki
bonifikaty od ceny sprzeda ży
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz ądzie
gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt 1, art. 68
ust. 1 pkt 7 oraz ust. ib, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) Rada Gminy Swidwin uchwala,
co następuje:
1. Wyraża się zgodę na sprzedaż należącego do Gminy Świdwin lokalu
mieszkalnego nr 1 w budynku nr 24 o powierzchni 80,74 m 2 położonego
w miejscowości Rusinowo wraz z pomieszczeniami przynale żnymi oraz udziałem
w wysokości 4188/10000 w częściach wspólnych budynku oraz gruncie stanowi ącym
działkę nr 375/3 o powierzchni 0,1747 ha dla której S ąd Rejonowy w Białogardzie
VI Zamiejscowy Wydzia ł Ksiąg Wieczystych w Swidwinie prowadzi ksi ęgę wieczystą
nr K0213/000 15296/1.
2. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomo ści ustalonej
przez rzeczoznawc ę maj ątkoweo w trybie art. 67 ustawy o gospodarce
nieruchomościami w wysokości . .
3. Wykonanie uchwały powierza si ę Wójtowi Gminy.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.

Przewodnicząca Rady
mgr Anna Olejniczak
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Uzasadnienie
Działka ma powierzchnię 0,1747, jest zabudowana budynkiem mieszkalnym
dwurodzinnym, z dwoma kondygnacjami naziemnymi, całkowicie podpiwniczony.
Rok budowy ok. 1965 r. W pobliżu budynku mieszkalnego znajduje si ę budynek
gospodarczy i garaż. Działka z dostępem do utwardzonej drogi, uzbrojona w sie ć
wodociągową, kanalizacyjną, gazową, elektryczną.
Jest to budynek mieszkalny posiadaj ący wspólną ścianę z budynkiem
dawnej szkoły podstawowej. Budynek wymaga naprawy opierzenia dachu.
Z uwagi na zacieki miejscowe ubytki tynków. Pokrycie dachu z papy znacznie
zużyte i kwalifikuje si ę do naprawy.
Przedmiotowy lokal mieszkalny o powierzchni 80,74 m 2 znajduje się na
parterze budynku. Składa się z czterech pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju.
Najemca z własnych środków finansowych wykonał remont polegaj ący na:
1) wymianie zużytej stolarki okiennej drewnianej na PCy (pokój i kuchnia),
2) wymianie zużytej wykładziny i płytek PCV na panele i terakot ę,
3) zainstalowaniu ogrzewania co i boj leta na ciep łą wodę
4) wymianie instalacji z aluminiowej na miedzian ą (kuchnia i łazienka),
5) wykonaniu otworu drzwiowego w celu adaptacji pomieszczenia po klasie
szkolnej,
6) naprawie tynków wewnetrznych, wy łożeniu glazury w kuchni.
Z nieruchomością związany jest współudział w wysokości 4188/10000
części wspólnych budynku i działki nr 375/3 o powierzchni 0,1747 ha.
Do lokalu przynale ży pomieszczenie w piwnicy, pomieszczenie gospodarcze
i garaż.
Najemca lokalu złożył wniosek o jego nabycie. W ww. lokalu zamieszkuje
od 1995 roku.

Województwo: zachodniopo,morskie
Jednostka ewidencyjna: 321606_2, Swidwin - Gmina
Obrę b: 0027, Rusinowo
Dział ka,: 375/3
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w sprawie wyra żenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku
nr 24 położonego w miejscowo ści Rusinowo oraz okre ślenia wysoko ści
bonifikaty od ceny sprzeda ży

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz.994 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1, art. 37 ust.
2 pkt 1, art. 68 ust. 1 pkt 7 oraz ust. lb, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) Rada Gminy Swidwin uchwa ła,
co następuje:
1. Wyraża się zgodę na sprzedaż należącego do Gminy Św
idwin lokalu
mieszkalnego nr 2 w budynku nr 24 o powierzchni 80,47 m 2 położonego
w miejscowości Rusinowo wraz z pomieszczeniami przynale żnymi oraz udziałem w
wysokości 3949/10000 w cz ęściach wspólnych budynku oraz gruncie stanowi ącym
działkę nr 375/3 o powierzchni 0,1747 ha dla której S ąd Rejonowy w Białogardzie VI
Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Swidwinie prowadzi ksi ęgę wieczystą nr
KO2B/00015296/1.
2. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomo ści ustalonej
przez rzeczoznawc ę majątkowego w trybie art. 67 ustawy o gospodarce
nieruchomościami w wysokości ...5 ....
3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.

Przewodnicząca Rady
mgr Anna Olej niczak
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Uzasadnienie
Działka ma powierzchni ę 1747 m2, jest zabudowana budynkiem mieszkalnym
dwurodzinnym, z dwoma kondygnacjami naziemnymi, budynek ca łkowicie
podpiwniczony. Rok budowy ok. 1965 r. W pobli żu budynku mieszkalnego znajduje si ę
budynek gospodarczy i garaż. Działka z dostępem do utwardzonej drogi, uzbrojona
w sieć wodociągową, kanalizacyjną, gazową, elektryczną.
Jest to budynek mieszkalny posiadaj ący wspólną ścianę z budynkiem dawnej
szkoły podstawowej. Budynek wymaga naprawy opierzenia dachu. Z uwagi na zacieki
miejscowe ubytki tynków. Pokrycie dachu z papy znacznie zu żyte i kwalifikuje się do
naprawy.
Przedmiotowy lokal mieszkalny o powierzchni 80,47 m 2 znajduje się na
I piętrze budynku. Składa się z czterech pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju.
Najemca z własnych środków finansowych wykona ł remont polegaj ący na:
1) wykonaniu instalacji co eta żowego wraz z instalacj ą kominka z płaszczem wodnym
(udział gminy 25%),
2) wymianie (70%) zużytej stolarki okiennej drewnianej na PCV (udzia ł gminy 25%),
3) wymianie zużytej wykładziny i płytek PCV na panele i terakot ę (udział gminy 50%),
4) wymianie 25% instalacji z aluminiowej na miedzian ą,
5) wymianie 1 szt. drzwi wewn ętrznych,
6) naprawie tynków wewnętrznych, wyłożeniu glazury w łazience i kuchni.
Do lokalu przynależy pomieszczenie gospodarcze, dwa pomieszczenia w piwnicy
budynku oraz garaż.
Z nieruchomością związany jest współudział w wysokości 3949/10000 cz ęści
wspólnych budynku i działki nr 375/3 o powierzchni 0,1747 ha.
Najemca lokalu złożył wniosek o jego nabycie. W ww. lokalu zamieszkuje
od 1986 roku.

Województwo: zachodniopo,morskie
Jednostka ewidencyjna: 321606_2, Swidwin - Gmina
Obr ę b: 0027, Rusinom
Dzia ł ka,: 375/3

MAPA EWIDENCJI GRUNTOW
SKALA 1:1000

RV

R
RIVo

JI

---------------.-

-

-s

-

Psv

369

R
RIVo
LV

375/3

-

e2

e2

375/2

Bz

R
RV
376/1

379
378/2

Projekt
UCHWAŁA Nr
RADY GMINY ŚWID WIN
z dnia

RADA GMINY
W

Ś widwnie

wp łyn ęł o dn.
L. dz . .................

za ł

w sprawie wyra żenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku
nr 34 położonego w miejscowo ści Rusinowo oraz określenia wysokości stawki
bonifikaty od ceny sprzeda ży
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz ądzie
gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt 1, art. 68
ust. 1 pkt 7 oraz ust. ib, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) Rada Gminy Swidwin uchwala,
co następuje:
1. Wyraża się zgodę na sprzedaż należącego do Gminy Świdwin lokalu
mieszkalnego nr 2 w budynku nr 34 o powierzchni 79,77 m 2 położonego
w miejscowości Rusinowo wraz z pomieszczeniami przynale żnymi oraz udziałem
wynoszącym 4873/10000 w częściach wspólnych budynku oraz gruncie stanowi ącym
działkę nr 639 o powierzchni 0,1995 ha dla której S ąd Rejonowy w Białogardzie
VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Swidwinie prowadzi ksi ęgę wieczystą
nr K02B/000 18224/7.
2. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomo ści ustalonej
przez rzeczoznawc ę maj ątkoweo w trybie art. 67 ustawy o gospodarce
nieruchomościami w wysokości . . .$.....%.
3. Wykonanie uchwały powierza si ę Wójtowi Gminy.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.

Przewodnicząca Rady
mgr Anna Olejniczak
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Uzasadnienie

Gmina Świdwin nabyła nieruchomo ść od Skarbu Państwa w roku 2000.
Pierwotnie w tym budynku na parterze mie ścił się ośrodek zdrowia.
Bydynek wybudowany przed 1939 r. Ściany cienkie bez ocieplenia. Ściana
szczytowa sp ękana z ubytkami tynków i zabezpieczona klamrami. Miejscowo
spękane tynki wewnętrzne szczególnie na sufitach. Komin w cz ęści wyłączony
z uzytkowania z uwagi na p ęknięcia. Podłogi deskowe w wysokim stopniu zużyte.
Instalacja elektryczna wykonana z aluminium w cz ęści niesprawna. Stan
techniczny elementów konstrukcyjnych średni. Lokal posiada stolark ę okienną
z PCV, ogrzewanie co etazowe z piecem gazowym.
Lokal jest położony na I piętrze budynku. W sk ład lokalu wchodzi siedem
pomieszcze ń o powierzchni 79,77m 2. Do lokalu nale żą dwa pomieszczenia
przynależne w piwnicy o pow. użytkowej 8,42m2 i dwa w budynku gospodarczym
o łącznej pow. 36,93m 2. Z lokalem jest zwi ązany współudział w częściach
wspólnych budynku i działki w wysokości 4873/1 0000 części.
Budynek jest z łym stanie technicznym. Dzia łka poza dobrym dost ępem
do drogi ma dostęp do sieci wodoci ągowej, elektrycznej i gazowej.
W świetle powyższego podj ęcie uchwały jest uzasadnione.
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w sprawie wyrażenia zgody na nieodp łatne nabycie nieruchomo ści
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z pó źn. zm.) oraz art. 24 ust. 5 pkt ic
ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomo ściami rolnymi Skarbu
Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 91 z pó źn. zm .) Rada Gminy Swidwin uchwała,
co następuje:
1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie przez Gmin ę Świdwin od Skarbu
Państwa Starosty Swidwi ńskiego działki nr ewidencyjny 371/8 o powierzchni 0,0142 ha
położonej w obrębie 012 dla której S ąd Rejonowy w Białogardzie VI Zamiejscowy
Wydział Ksiąg Wieczystych w Swidwinie prowadzi ksi ęgę wieczystą
nr K02B/00026437/2,
-

2. Przej ęta nieruchomo ść określona w § 1 przeznaczona b ędzie na poszerzenie pasa
drogi gminnej położonej na działce nr 379 o powierzchni 0,38 ha obr ęb 0118 Swidwinek
dla której Sąd Rejonowy w Białogardzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych
w Świdwinie prowadzi ksi ęgę wieczystą nr K02B/00025305/1.
3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.
Przewodnicząca Rady
mgr Anna Olejniczak
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UZASADNIENIE
Wójt Gminy podj ął działania maj ące na celu nieodpłatne nabycie nieruchomo ści
objętej niniejszą uchwałą do zasobu Gminy Swidwin.
Nieruchomo ść zostanie przeznaczona na poszerzenie pasa drogi gminnej po łożonej na
działce nr 379 obręb Swidwinek.
Poszerzenie pasa drogi zapewni rzeczywisty dost ęp do drogi publicznej dla właścicieli
części działek położonych na terenie obrębu Swidwinek.
Gmina Świdwin nie posiada możliwości realizacji planowanych zamierze ń
inwestycyjnych w oparciu o grunty w łasne.
Po otrzymaniu pozytywnej deklaracji o przekazaniu w/w nieruchomo ści Gmina zleci
sporządzenie operatów szacunkowych okre ślenia wartości rynkowej prawa w łasności oraz
innych wymaganych ustawowo dokumentów.
Wszelkie koszty zwi ązane z przej ęciem nieruchomo ści zostaną uiszczone przez osob ę
fizyczną - właściciela jednej z przyleglych do drogi po łożonej na działce nr 379
nieruchomości.
Podj ęcie niniejszej uchwały niezb ędne jest do przeprowadzenia procedury przej ęcia
nieruchomości.
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w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udzia łu w prawie w łasności budynku
mieszkalnego i gospodarczego po łożonych w Swidwinie

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz ądzie
gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 13 ust. i i art. 37 ust. 2 pkt 9 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo ściami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204
ze zm.) Rada Gminy Swidwin uchwa ła, co następuje:
1. Wyraża się zgodę na zbycie udziału w wysokości 1/12 części
w prawie własności budynku mieszkalnego i gospodarczego po łożonych w obrębie 013
Swidwin przy ul. Gdańskiej nr 2 oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako
działka nr 152 o powierzchni 0,0832 ha ujawnionej w ksi ędze wieczystej
nr K0213/00023370/3 prowadzonej przez S ąd Rejonowy w Białogardzie VI Zamiejscowy
Wydział Ksiąg Wieczystych w Swidwinie na rzecz jej wspó łwłaściciela.
2. Wykonanie uchwały powierza si ę Wójtowi Gminy.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.

Przewodnicząca Rady
mgr Anna Olejniczak

Zatwierdzai4 łędem
formain -y-Tn

RADCA

Y

KatarzynaIKrak

Uzasadnienie
Do Urzędu Gminy Świdwin wpłynął wniosek współwłaściciela nieruchomości
wymienionej w niniejszej uchwale zainteresowanego kupnem udzia łu w wysokości 1/12
części w budynku mieszkalnym i gospodarczym posadowionym na dzia łce nr 152
o powierzchni 0,0832 ha położonych w obrębie 013 Swidwin przy ul Gdaiiskiej nr 2,
których właścicielem jest Gmina Swidwin.
Przedmiotowa nieruchomość stanowi budynek mieszkalny w zabudowie
bliźniaczej, parterowy z poddaszem nieużytkowym. Na parterze dwa pokoje, kuchnia
i przedpokój z klatk ą schodową. Budynek od dłuższego czasu nie jest u żytkowany
i konserwowany. W budynku brak we i łazienki. Brak instalacji wodoci ągowej, gazowej
i kanalizacyjnej. Piec kaflowy uszkodzony i nie nadaje si ę do użytku. Okna wypaczone
i nieszczelne. Dach przecieka. Ogólny stan techniczny budynku z ły. Na działce znajduje
się budynek gospodarczy, który jest równie ż w złym stanie technicznym.
Postanowieniem S ądu Rejonowego w Białogardzie Gmina naby ła powyższy
udżiał w nieruchomo ści jako spadek po zmarłym spadkobiercy.
Zgodnie art. 935 k.c. w przypadku braku uprawnionych do dziedziczenia, jak
również odrzucenia przez nich spadku, przypada on gminie ostatniego miejsca
zamieszkania spadkodawcy. Dziedziczenie to nast ępuje z dobrodziejstwem inwentarza,
co oznacza, iż odpowiedzialność gminy ograniczona jest jedynie do warto ści stanu
czynnego spadku ustalonego w inwentarzu, czyli do warto ści maj ątku. (art. 1031 § 2
k.c.).
Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomo ściami gmina może zby ć w drodze
bezprzetargowej udział w nieruchomości na rzecz innych współwłaścicieli.
Koszty zawarcia umowy notarialnej poniesie nabywca udzia łu.
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w sprawie zbycia nieruchomo ści w Świdwinie na rzecz
wieczystego

użytkownika

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm) i art. 13 ust. 1 oraz art. 32 ust.
1, art. 37 ust. 2 pkt 5) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo ściami
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) Rada Gminy Swidwin uchwala, co nast ępuje:
1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz
użytkownika wieczystego działkę gruntu oznaczoną numerem geodezyjnym:
1) nr 16/29 o powierzchni 0,0041 ha po łożoną w obrębie geodezyjnym 004 Świdwin
dla której S ąd , Rejonowy w Białogardzie VI Zamiejscowy Wydzia ł Ksiąg
Wieczystych w Swidwinie prowadzi ksi ęgę wieczystą nr K02B/00024685/1;
2) nr 16/31 o powierzchni 0,5989 ha po łożoną w obrębie geodezyjnym 004 Świdwin
dla której S ąd Rejonowy w Białogardzie VI Zamiejscowy Wydzia ł Ksiąg
Wieczystych w Swidwinie prowadzi ksi ęgę wieczystą nr K02B/00024690/9.
2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.

Przewodnicząca Rady
mgr Anna Olejniczak

wzg1ern
Kaarzrza P4 Ąxka-Krnk

Uzasadnienie
Użytkownik wieczysty złożył wniosek o nabycie gruntu b ędącego w użytkowaniu
wieczystym w Swidwinie oznaczonego numerem dzia łki 16/29 i 6/31.
Sprzedaż nieruchomo ś ci gruntowych oznaczonych w ewidencji gruntów jako
działki nr 16/29 i 16/31 położonych xy obrębie geodezyjnym 004 Swidwin nastąpi
w drodze bezprzetargowej na rzecz u żytkownika wieczystego, zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt
5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo ściami (Dz. U. z 2018 r.
poz. 2204 ze zm.).
Zgodnie z art. 32 ust. 1 wy żej cytowanej ustawy nieruchomo ść gruntowa oddana
xy użytkowanie wieczyste mo że by ć sprzedana wyłącznie użytkownikowi wieczystemu
na jego wniosek.
Cenę wykupu nieruchomo ści stanowi różnica pomi ędzy warto ścią prawa
własności a warto ścią prawa uż ytkowania wieczystego, ustalona przez rzeczoznawc ę
maj ątkowego.
Aby umożliwić sprzedaż wymienionej nieruchomości niezbędna jest zgoda Rady
wyrażona w niniejszej uchwale.
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w sprawie wyra żenia zgody na sprzeda ż udziału w nieruchomo ści położonej
w miejscowo ści Ząbrowo
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1 990r. o samorz ądzie
gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo ściami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.)
Rada Gminy Swidwin uchwała, co następuje:
1. Wyraża się zgodę na zbycie udziału wynoszącego 938/10000
w nieruchomości zabudowanej po łożonej w miejscowo ści Ząbrowo na działce nr 15
o powierzchni 0,23 ha obr ęb 0017 Ząbrowo dla której S ąd Rejonowy w Białogardzie
VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Swidwinie prowadzi ksi ęgę wieczyst ą
nr K0213/00030678/4.
2. Wykonanie uchwały powierza si ę Wójtowi Gminy.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.

Przewodnicząca Rady
mgr Anna Olejniczak

Zatwicrd wgłędem
fcruiraWflyTR
RAJ34RAWNY

Kaarzym2 1$<ocka-Krak

Uzasadnienie
Przedmiotem sprzedaży jest udział wynoszący 93 8/10000 części we współwłasności
nieruchomości zabudowanej. Na działce tej znajduje si ę budynek gospodarczy
o powierzchni użytkowej 35,38m2 położonym w sąsiedztwie budynku mieszkalnego nr 10
w Ząbrowie.
Jest to obiekt konstrukcji szachulcowej (mur pruski), parterowy, bez
podpiwniczenia, zjednym pomieszczeniem. Rok budowy oko ło 1900 r.
Budynek od kilkudziesięciu lat bez naprawy i konserwacji. Konstrukcja
szachulcowa znacznie zbutwiała z ubytkami materialu. Ściany z uszkodzeniami
i odchylone od pionu. Dachówka zużyta porośnięta mchem ze śladami przecieków. Ogólny
stan techniczny bardzo z ły. Budynek nadaje się do rozbiórki.
-. Udział w wysokości 938/10000 części we współwłasności nieruchomości
przeznaczony jest do sprzeda ży w przetargu ograniczonym.
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w sprawie wyrażenia zgody na sprzeda ż lokalu mieszkalnego nr 1 polo żonego
w budynku nr 39 w miejscowo ści Krosino oraz okre ślenia wysokości stawki
bonifikaty od ceny sprzedaży
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz ądzie
gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt 1, art. 68
ust. 1 pkt 7 oraz ust. ib, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) Rada Gminy Swidwin uchwala,
co następuje:
1. Wyraża się zgodę na sprzedaż należącego do Gminy Świdwin lokalu
mieszkalnego nr 1 w budynku nr 39 o powierzchni 75,00 m2 położonego
w miejscowości Krosino wraz z udziałem w wysokości 1/12 w cz ęści wspólnych
budynku oraz gruncie stanowi ącym działkę nr 76/1 o powierzchni 0,0807 ha
dla której S ąd Rejonowy w Białogardzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych
w Swidwinie prowadzi ksi ęgę wieczystą nr K02B/0008408/8.
2. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomo ści ustalonej
przez rzeczoznawc ę maj ątkowego w trybie art. 67 ustawy o gospodarce
nieruchomościami w wysokości .... .5 .....
3. Wykonanie uchwały powierza si ę Wójtowi Gminy.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.
Przewodnicząca Rady
mgr Anna Olejniczak

ierdm
wg1ędem
formnjiqwny-m

Kaarzyru

Uzasadnienie

Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 1 w budynku nr 39
w Krosinie o powierzchni 75,00 m2 stanowiący własność Gminy Swidwin. Z lokalem
jest związany udział w wysokości 1/12 części wspólnych budynku i dzia łki gruntowej
nr 76/ ł .
Lokal jest położony na parterze budynku 12-rodzinnego. Sk łada się z trzech
pokoi, kuchni, łazienki, wc, spi żarni, garderoby i przedpokoju.
Aktualnie lokal jest w dobrym stanie technicznym.
Najemca z własnych środków finansowych wykonał remont polegaj ący na:
1) wymianie stolarki okiennej drewnianej na PCV,
2) wymianie zużytej wykładziny podłogowej typu lenetex na panele i terakot ę,
3) zainstalowaniu pieca węglowego c.o. i bojleta na ciep łą wodę,
4) wymianie drzwi wej ściowych,
5) naprawie tynków wewnętrznych,
6) wyłożeniu glazury w kuchni i łazience.
Nieruchomo ść jest położona na obrzeżu wsi,
z zabudową mieszkaniową i gruntami rolnymi.

W

bezpośrednim s ąsiedztwie

Poza dostępem do utwardzonej drogi, dzia łka jest uzbrojona w sie ć wodociągową,
kanalizacyjn ą i elektryczną.
Najemcy ww. lokalu złożyli wniosek o jego nabycie. W ww. lokalu zamieszkuj ą
od 1990r.
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w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gmin ę
międzygminnego w sprawie przej ęcia wykonania zadania publicznego w zakresie
zagospodarowania frakcji energetycznej odpadów komunalnych

Na podstawie art. 10, art. 18 ust. 2 pkt 12 w zwi ązku z art. 74 ust. I i 2 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz ądzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), Rada Gminy
Swidwin uchwala, co nast ępuje:
1. Wyraża się zgodę na zawarcie z Gmin ą Miasto Szczecin wraz z Gmin ą Czaplinek, Gmin ą
Połczyn - Zdrój, Gmin ą Sławoborze, Gmin ą Rąbino, Miastem Swidwin, Miastem Szczecinek, Gmin ą
Barwice, Gminą Biały Bór, Gminą Borne Sulinowo porozumienia mi ędzygminnego w sprawie przej ęcia
przez Gmin ę Miasto Szczecin wykonania zadania publicznego w zakresie zagospodarowania frakcji
energetycznej odpadów komunalnych.

2. Wykonanie uchwały powierza si ę Wójtowi Gminy.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.

Przewodnicząca Rady
mgr Anna Olej niczak

w2ględem
Zatwierdz
form a1,4raWDYr
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Ka.kirzyna 1 ęcka-Krak

Uzasadnienie
Podpisanie porozumienia mi ędzygminnego w sprawie wspó łdziałania w zakresie
wykonywania zadań publicznych z Gmin ą Miasto Szczecin z siedzib ą przy
p1. Armii Krajowej 1, 70-45 6 Szczecin, bed ącej jedynym udzia łowcem w spółce Zakład
Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o. o.z siedzib ą w Szczecinie, w sk ład której wchodzi
instalacja termicznego przetwarzania odpadów posiadaj ąca status ponadregionianej instalacji
przetwarzania odpadów komunalnych dla zachodniego i wchodniego regionu gospodarki
odpadami, umo żliwi zagospodarowanie frakcji energetycznej odpadów komunalnych w postaci:
- odpadów palnych (paliwo alternatywne) o kodzie 19 12 10,
- innych odpadów (w tym zmieszaynch substancji i przedmiotów) z mechanicznej obróbki
odpadów innych niz wymieninoe w 19 12 11 o kodzie 19 12 12.
Od kilku lat istnienie powa żny problem z zagospodarowaniem frakcji kalorycznych
z odpadów komunalnych. Szacuje si ę, że problem dotyczy 3-4 mln ton odpadów, z którymi nie
wiadomo co robi ć. Obowiązuje bowiem zakaz składowania frakcji kalorycznej o warto ści
opałowej powyżej 6 MJ/kg. Tymczasem wraz ze wzrostem poziomu zamo żno ści społeczeństwa
zwiększa si ę ilość wytwarzanych odpadów, w tym szczególnie odpadów z tworzyw sztucznych
o wysokiej kaloryczno ści. Wpływ na to ma tak że wdro żenia selektywnego zbierania odpadów.
W związku z powyższym podj ęcie uchwały jest uzasadnione.

