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z dnia  13 grudnia 2016 r. Zatwierdzony przez 
.........................

UCHWAŁA NR XXVIII/___ /2016
RADY GMINY GNIEZNO

z dnia 15 grudnia 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gniezno.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 446 ze zm.) oraz art. 13 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospdarce nieruchomościami (Dz. U. z 
2015 r., poz. 1774 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę dla Wójta Gminy Gniezno na dokonanie darowizny nieruchomości niezabudowanej 
stanowiącej własność Gminy Gniezno, położonej w Gnieźnie przy ulicy Reymonta 2, oznaczonej w ewidencji 
gruntów jako działka nr 10/3 o powierzchni 0,0132 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gnieźnie prowadzi księgę 
wieczystą o numerze PO1G/00000400/9 na rzecz Powiatu Gnieźnieńskiego, na realizację celu publicznego tj. 
przebudowę skrzyżowania ul. Konikowo z Al. Reymonta oraz uregulowania zjazdu na działki o numerach 
ewidencyjnych: 10/1 i 8, a także poszerzenie drogi powiatowej nr 2287P.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

Artykuł 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015

r., poz. 1774 ze zm.) zezwala na dokonanie darowizny nieruchomości pomiędzy jednostkami samorządu

terytorialnego na cele publiczne.

Wnioskiem z dnia 02.11.2016 r. Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego zwrócił się do Wójta Gminy

Gniezno o przekazanie na rzecz Powiatu Gnieźnieńskiego nieruchomości stanowiącej własność Gminy

Gniezno położonej w Gnieźnie oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 10/3 o powierzchni 0,0132

ha, dla której Sąd Rejonowy w Gnieźnie prowadzi księgę wieczystą PO1G/00000400/9, albowiem wg

wnioskodawcy, jest ona niezbędna do przebudowy skrzyżowania ul. Konikowo z Al. Reymonta w Gnieźnie

oraz urządzenia zjazdu na działki nr 10/1 i nr 8, a także poszerzenia drogi powiatowej o numerze 2287P

przy Al. Reymonta w Gnieźnie, a więc na cel publiczny.

Zgodnie z art. 13 ust. 2a cytowanej wyżej ustawy o gospodarce nieruchomościami, organ

wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może dokonać darowizny nieruchomości za zgodą

właściwej rady.

W rozpatrywanym przypadku organem właściwym do wyrażenia przedmiotowej zgody jest Rada

Gminy Gniezno.

Uznając, że opisana wyżej darowizna służy realizacji celu publicznego w rozumieniu art. 6 pkt. 1

ustawy o gospodarce nieruchomościami, podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.
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