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UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY SIERAKOWICE

z dnia 10 lutego 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny nieruchomości położonej w obrębie 
Długi Kierz na rzecz Powiatu Kartuskiego.

Na podstawie art. 13 ust. 2 i 2 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst 
jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust.2 pkt 9 lit. ,,a" ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2016 r., poz.446 z późniejszymi zmianami )

Rada Gminy Sierakowice   u c h w a l a, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na przekazanie w formie darowizny działek  o numerach ewidencyjnych 288/3 
o pow. 0,1018 ha, 296/3 o pow. 0,0724 ha, 324/14 o pow. 0,0306 ha, 84/1 o pow. 0,0104 ha, 86/1 o pow. 
0,1007 ha, 93/1 o pow. 0,0056 ha, 95/2 o pow. 0,0487 ha, 95/4 o pow. 0,0226 ha, 218/6 o pow. 0,2005 ha, 
218/9 o pow. 0,0364 ha, 244/7 o pow. 0,0124 ha, 244/9 o pow. 0,0170 ha oraz 244/11 o pow. 0,0194 ha, 
położonych w obrębie ewidencyjnym Długi Kierz, które stanowią własność Gminy Sierakowice, 
z przeznaczeniem na cel publiczny tj. drogę powiatową nr 1915G.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sierakowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
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Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 19.12.2016 roku Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych reprezentujący Zarząd Powiatu
Kartuskiego zwrócił się do tut. organu o przekazanie w drodze darowizny działek o numerach
ewidencyjnych 288/3 o pow. 0,1018 ha, 296/3 o pow. 0,0724 ha, 324/14 o pow. 0,0306 ha, 84/1 o pow.
0,0104 ha, 86/1 o pow. 0,1007 ha, 93/1 o pow. 0,0056 ha, 95/2 o pow. 0,0487 ha, 95/4 o pow. 0,0226 ha,
218/6 o pow. 0,2005 ha, 218/9 o pow. 0,0364 ha, 244/7 o pow. 0,0124 ha, 244/9 o pow. 0,0170 ha oraz
244/11 o pow. 0,0194 ha, położonych w obrębie ewidencyjnym Długi Kierz, których właścicielem jest
Gmina Sierakowice. Przedmiotowe działki, znajdują się w ciągu drogi powiatowej nr 1915 G, a faktyczne
władztwo nad wskazanymi działkami sprawuje Zarząd Dróg Powiatowych w Kartuzach.

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami,
nieruchomość może być z zastrzeżeniem art. 59 ust. 1, 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.

Zgodnie z art. 6 ust 1 cytowanej ustawy utrzymanie dróg publicznych jest celem publicznym, zatem
uregulowanie ich stanu prawnego na rzecz Powiatu Kartuskiego jest dopuszczalne i możliwe w drodze
darowizny.

W związku z powyższym, podjęcie uchwały uznaje się za zasadne.
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