Uchwała Nr XXIII/166/2021
Rady Gminy w Wojciechowicach
z dnia 29 stycznia 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody Wójtowi Gminy Wojciechowice na dokonanie
darowizny nieruchomości na rzecz Powiatu Opatowskiego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym ( t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm. ), oraz art. 13 ust. 2 w zw. z art. 11 ust.
2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U.2020 poz.
1990
z późn. zm. ), Rada Gminy w Wojciechowicach uchwala co następuje:
§ 1.
Wyraża się zgodę na przekazanie darowizny na rzecz Powiatu Opatowskiego nieruchomości
o nr ewidencyjnym 323/1 o pow. 0,0147 ha położonej w miejscowości Mikułowice, dla której
Sąd Rejonowy w Opatowe prowadzi księgę wieczystą nr KI1T/00030470/8, stanowiącą
własność Gminy Wojciechowice.
§ 2.
Nieruchomość opisana w § 1 będzie darowana z przeznaczeniem na poszerzenie pasa
drogowego drogi powiatowej nr 0734T DW 755–Ługi-Mikułowice-Wojciechowice
-Mierzanowice – Gierczyce - Nikisiałka Duża.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wojciechowice.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy w Wojciechowicach
Nr XXIII/166/2021 z dnia 29 stycznia 2021 roku

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit „a” ustawy o samorządzie gminnym, do wyłącznej
właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy,
przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad nabywania, zbywania
i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony
dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.
Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
( Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ) nieruchomości mogą być nieodpłatnie przekazane darowizną
przez

jednostkę

samorządu

terytorialnego

na

rzecz

innej

jednostki.

Nieruchomość położona w obrębie geodezyjnym Mikułowice w gm. Wojciechowice,
oznaczona w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym 323/1 o pow. 0,0147
ha, stanowi część pasa drogi powiatowej nr 0734T i jest niezbędna do wykonywania zadań
statutowych Zarządu Dróg Powiatowych w Opatowie.
W dniu 17.09.2020 r. Gmina Wojciechowice wystąpiła o nieodpłatne przekazanie na
rzecz Powiatu Opatowskiego działki o nr ewidencyjnym 323/1 w obrębie geodezyjnym
Mikułowice.

Wartość

nieruchomości

określona została w operacie szacunkowym

sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 1 053,00 zł.
Biorąc pod uwagę fakt, że przyjęcie ww. nieruchomości będzie miało na celu poszerzenie
pasa drogowego, co przysłuży się poprawie bezpieczeństwa na drodze, podjęcie uchwały jest
zasadne.

Wojciechowice, dnia 18.01.2021 r.

