
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA KOŁOBRZEG

z dnia .................... 2020 r.

w sprawie nieodpłatnego zbycia prawa własności nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U z 2020 r. poz. 713) oraz art. 13 ust. 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) Rada Miasta 
Kołobrzeg uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne zbycie na rzecz Powiatu Kołobrzeskiego, prawa 
własności nieruchomości, tj. działki nr 36/5 położonej w obrębie ewidencyjnym 16, 
o powierzchni 0,1303 ha, przeznaczonej na cele publiczne - pod drogę publiczną kategorii 
lokalnej. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

do uchwały w sprawie nieodpłatnego zbycia prawa własności nieruchomości

Starosta Kołobrzeski, wnioskiem z dnia 19 maja 2020 roku wystąpił o nieodpłatne
przekazanie działki nr 36/5 obr. 16 Miasta Kołobrzeg. Przedmiotowa działka
przeznaczona jest na poszerzenie ulicy Wincentego Witosa, która jest drogą powiatową.
Zatem celowe jest przekazanie jej na mienie Powiatu Kołobrzeskiego i włączenie tej
działki do pasa drogi powiatowej. Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy 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. Ponadto,
zgodnie z art. 2a ust. 2 ustawy o drogach publicznych drogi wojewódzkie, powiatowe
i gminne stanowią własność właściwego samorządu województwa, powiatu lub gminy.

1. Cel wprowadzenia:

Nieodpłatne zbycie prawa własności do działki nr 36/5 obr. 16, oznaczonej
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części obszaru Miasta
Kołobrzeg "5-Trzebiatowska" symbolami KDL17 i MW,U17.

2. Zakres:

Podjęcie uchwały spowoduje, iż Gmina Miasto Kołobrzeg przekaże, w drodze darowizny
na cele publiczne - związane z drogami publicznymi, prawo własności ww. działki gruntu,
na rzecz Powiatu Kołobrzeskiego.

3. Konsultacje społeczne:

Nie były przeprowadzane.

4. Skutki wprowadzenia uchwały:

Gmina Miasto Kołobrzeg przekaże, w drodze darowizny na cele publiczne - związane
z drogami publicznymi, prawo własności ww. działki gruntu, na rzecz Powiatu
Kołobrzeskiego, czyli właściwego zarządcy dróg powiatowych.

Id: 17B88A5F-3537-4F94-BC74-3C8462F3911C. Projekt Strona 1




