
UCHWAŁA NR XVI/ 103 /2015
RADY GMINY GNIEZNO

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie przyjęcia darowizny na rzecz Gminy Gniezno.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 9, lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 
r., poz. 1515 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na przejęcie przez Gminę Gniezno darowizny nieruchomości składających się z działek 
oznaczonych geodezyjnie nr 315/3 o powierzchni 0,0571 ha, nr 315/4 o powierzchni 0,0258 ha, nr 315/5 o 
powierzchni 0,0318 ha oraz 315/6 o powierzchni 0,0151 ha położonych we wsi Mnichowo, gm. Gniezno, dla 
których Sąd Rejonowy w Gnieźnie prowadzi KW PO1G/00060423/4, stanowiących własność Powiatu 
Gnieźnieńskiego, z przeznaczeniem na cel publiczny.

§ 2. Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego poniesie Gmina Gniezno.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Gniezno do zawarcia aktu notarialnego w sprawie darowizny  nieruchomości 
wymienionych w § 1.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Gniezno

Piotr Łykowski
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 18 ust. 2, pkt. 9, lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) do wyłącznej właściwości rady gminy należy m.in. podejmowanie uchwał w
sprawach majątkowych gminy dotyczących nabycia nieruchomości.
Przyjęcie na rzecz Gminy Gniezno darowizny nieruchomości składających się z działek 315/3, 315/4, 315/5
i 315/6 odbywa się z przeznaczeniem na cel publiczny.

Na działce 315/5 znajduje się budynek stanowiący siedzibę OSP w Mnichowie, który stanowi
własność Gminy Gniezno. Przedmiotowy budynek jest wykorzystywany od kilkunastu lat dla potrzeb
wiejskiej OSP, w szczególności do garażowania samochodu przeciwpożarowego, sprzętu
przeciwpożarowego, wyposażenia strażackiego itp. Działki nr 315/4 i 315/6 stanowią wewnetrzne drogi
dojazdowe do przedmiotowej strażnicy i po nieodpłatnym przekazaniu ich na własność Gminy Gniezno,
drogi te zaliczane byłyby do kategorii dróg gminnych w połączeniu z istniejącą drogą gminną, stanowiącą
działkę nr 133.

Natomist działka 315/3 jest niezbędna dla potrzeb OSP w Mnichowie na organizowanie ćwiczeń
przeciwpożarowych, w szczególności ćwiczeń drużyn młodzieżowych OSP oraz organizowanie uroczystości
strażackich.
Podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni celowe i uzasadnione.
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