
DRUK NR 11/XVIII

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE

z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Gryfino w drodze darowizny nieruchomości 
niezabudowanych położonych w obrębie ewidencyjnym Gardno

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2019 r. poz.506, poz.1309, poz.1696, poz.1815, poz.1571) oraz art. 13 ust.2 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz.2204, poz.2348, z 2019 r. poz.270, 
poz.492, poz. 801, poz.1309, poz.1589, poz.1716, poz.1924, poz.2020)  - uchwala   się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie w drodze darowizny przez Gminę Gryfino od Województwa 
Zachodniopomorskiego, nieruchomości gruntowych niezabudowanych, oznaczonych numerami 
działek 27/2 o pow. 0,8631 ha i 62/6 o pow. 0,3887 ha, położonych w obrębie ewidencyjnym Gardno. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Rafał Guga
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UZASADNIENIE

Województwo Zachodniopomorskie jest właścicielem nieruchomości gruntowych
niezabudowanych oznaczonych numerami działek 27/2 o pow. 0,8631 ha i 62/6 o pow. 0,3887 ha,
położonych w obrębie ewidencyjnym Gardno.
W związku z realizacją przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad inwestycji
pod nazwą „Budowa drogi ekspresowej S3 Szczecin- Gorzów i wybudowaniem węzła drogowego
przedmiotowej drogi w miejscowości Gardno”, część starego przebiegu drogi wojewódzkiej
Nr 120 straciła status drogi wojewódzkiej i została zaliczona do kategorii drogi gminnej.
W związku z powyższym niezbędne jest uregulowanie stosunków własnościowych
nieruchomości zajętych pod ww. drogę poprzez ich nabycie na rzecz Gminy Gryfino.

Stosownie do przepisów ustawy o samorządzie gminnym nabycie nieruchomości przez
Gminę Gryfino może nastąpić za zgodą Rady Miejskiej w Gryfinie.

Zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami nieruchomość może być
przedmiotem darowizny na cele publiczne a także przedmiotem darowizny pomiędzy
jednostkami samorządu terytorialnego. W umowie darowizny określa się cel, na który
nieruchomość jest darowana. W przypadku niewykorzystania nieruchomości na ten cel
darowizna podlega odwołaniu.

Wobec powyższego pozyskanie przedmiotowej nieruchomości przez Gminę Gryfino
należy uznać za uzasadnione.

Sporządziła:
I. Ziemska-Walczak
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