UCHWAŁA Nr
Rady Powiaty Łowickiego

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości
na rzecz Gminy Nieborów
Na podstawie art. 13 ust. 2

i ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce

nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.), art. 12 pkt 8 lit a ustawy z
dnia

5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn.

zm.). oraz

§ 2

Zasad nabywania, zbywania, obciążania oraz wydzierżawiania i

wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Łowickiego, stanowiących
załącznik do Uchwały Nr XXVIII/193/2005 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 kwietnia
2005 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania, obciążania oraz wydzierżawiania i
wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Łowickiego (Dz. Urz. Woj.
Łódzkiego Nr 162, poz. 1641), Rada Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zbycie przez Powiat Łowicki w drodze darowizny na rzecz Gminy
Nieborów prawa własności nieruchomości położonej w obrębie Bednary Kolonia, oznaczonej
jako działka gruntu o numerze

ewidencyjnym

100/4

o

powierzchni

0,0102

ha,

stanowiącej własność Powiatu Łowickiego, na cel publiczny związany z poszerzeniem przez
Gminę Nieborów drogi publicznej gminnej oznaczonej nr ewidencyjnym 382.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łowickiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Nieruchomość

położona w obrębie

Bednary Kolonia, oznaczona jako działka gruntu

o numerze ewidencyjnym 100/4 o powierzchni 0,0102 ha, stanowiąca własność Powiatu
Łowickiego zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy
Nieborów zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Nieborów Nr XLIII/144/06 z dnia 29 marca
2006r. oznaczona symbolem 3.103.KD-D jest przeznaczona pod tereny dróg publicznych ulicę dojazdową.

Wójt Gminy Nieborów pismem z dnia 28.08.2018r. zwrócił się z wnioskiem o przekazanie
ww. nieruchomości przez Powiat Łowicki na rzecz Gminy Nieborów w drodze darowizny.
W uzasadnieniu swojego wniosku Wójt Gminy Nieborów wskazał, że przedmiotowa
nieruchomość jest niezbędna Gminie Nieborów na realizację celu publicznego związanego
z poszerzeniem drogi publicznej gminnej oznaczonej nr ewidencyjnym 382.

Jednocześnie, Rada Gminy Nieborów podjęła Uchwałę Nr LXI/292/2018 z dnia 29
października 2018 r. w sprawie przyjęcia darowizny przedmiotowej nieruchomości.

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
nieruchomość może być przedmiotem darowizny na cele publiczne, a także przedmiotem
darowizny dokonywanej między Skarbem Państwa, a jednostką samorządu terytorialnego,
a także między tymi jednostkami. W umowie darowizny określa się cel, na który
nieruchomość jest darowana. W przypadku niewykorzystania nieruchomości na ten cel
darowizna podlega odwołaniu. Art. 13 ust. 2a ww. ustawy stanowi, że darowizny
nieruchomości stanowiącej przedmiot własności jednostki samorządu terytorialnego
dokonuje jej organ wykonawczy - za zgodą rady albo sejmiku.

