
UCHWAŁA Nr XIV/93/2015 

Rady Gminy w Sobolewie 

z dnia 19 listopada 2015 r. 

 

w sprawie apelu do Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego. 

Na podstawie §23 ust. 2 pkt. 4 Statutu Gminy Sobolew, uchwalonego uchwałą Nr V/43/2003 

Rady Gminy w Sobolewie z dnia 20 lutego 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 105, poz. 

2602), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Nr XXX/169/2010 Rady Gminy 

w Sobolewie z dnia 22 kwietnia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 114, poz. 2346); 

tekst jednolity - uchwała Nr XXXIII/184/2010 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 30 września 

2010 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 210, poz. 6926, z 2014 r. poz. 9520),  

Rada Gminy w Sobolewie uchwala co następuje: 

 

§ 1 

 

Rada Gminy w Sobolewie, działając zgodnie z uprawnieniami, wynikającymi ze Statutu 

Gminy, a także uwzględniając i reagując na wnioski mieszkańców tej gminy, niniejszym 

apeluje do Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie - o przekazanie 

w drodze darowizny, na rzecz Gminy Sobolew - części nieruchomości położonej 

w miejscowości Godzisz, gm. Sobolew, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako 

działka nr ew. 1454/6 zgodnie z załącznikiem graficznym, wraz z usytuowanym na tej działce 

– parterowym murowanym budynkiem gospodarczym. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy i Przewodniczącemu Rady Gminy 

w Sobolewie. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  

Karol Marcinkowski 

 

  



Uzasadnienie 

Objęta niniejszą uchwałą - nieruchomość, położona w miejscowości Godzisz, gm. Sobolew, 

oznaczona w ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr ew. 1454/6, zgodnie 

z załącznikiem graficznym, wraz z usytuowanym na tej działce – parterowym murowanym 

budynkiem gospodarczym. 

Urzytkownik przedmiotowej nieruchomości - nie inwestuje w jej racjonalne 

użytkowanie i utrzymanie co powoduje, że nieruchomość ta jest zaniedbana i zdewastowana, 

zaś stan techniczny budynku gospodarczego, usytuowanego na tej działce – stwarza zagrożenie 

zdrowia lub życia osobom użytkujących ten budynek lub osobom trzecim. 

Przekazana w drodze darowizny na rzecz Gminy Sobolew – przedmiotowa zabudowana 

nieruchomość, wykorzystana zostanie przez tę Gminę na działalność ukierunkowaną na 

ochronę środowiska, rozwój i propagowanie ekologii, turystyki, rekreacji i sportu na tym 

terenie. 

Dla realizacji powyższych celów, Gmina jest w stanie pozyskać dofinansowanie 

ze środków unijnych i ze środków, pochodzących od Lokalnej Grupy Działania w Garwolinie, 

o co dotychczas nie zabiegał Polski Związek Wędkarski – adresat apelu. 

Finalizując przedsięwzięcie, objęte uchwałą, Gmina pokryje koszty geodezyjne, 

niezbędne w celu wyodrębnienia części działki, będącej przedmiotem darowizny, a także – 

koszty wszelkiej dokumentacji z tym związanej oraz koszty notarialne. 

Wobec powyższego, Rada Gminy w Sobolewie apeluje do Zarządu Głównego 

Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie – o przekazanie na rzecz Gminy Sobolew – 

części zabudowanej działki, nr ew. 1454/6, położonej w miejscowości Godzisz, gm. Sobolew, 

na cele wskazane w uzasadnieniu uchwały.  

  

 


