
                                              DRUK Nr 6/XXVIII 
 
                                                                                                                   
        UCHWAŁA NR ________/16 
   RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE 

        z dnia _____________ 2016 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Gryfino w drodze darowizny od Skarbu 
Państwa, nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Gryfinie w obrębie 
ewidencyjnym nr 3. 

 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2016, poz.446) oraz art.13 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz.1774, poz.1777; z 2016 r. poz.65, poz. 
1250)  – uchwala się, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie przez Gminę Gryfino w drodze darowizny od 
Skarbu Państwa  nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej numerem działki 142  
o pow. 0,2467 ha, położonej w Gryfinie przy ul. Grunwaldzkiej 9 ( obręb ewidencyjny nr 3).   

 §  2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino. 

§  3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                                   PRZEWODNICZĄCA RADY 

                                                                         Elżbieta Kasprzyk   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

U z a s a d n i e n i e 
 

 

 Skarb Państwa jest właścicielem nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej 

numerem działki 142 o pow. 0,2467 ha, położonej w Gryfinie przy ul. Grunwaldzkiej 9 (obręb 

ewidencyjny nr 3), wykorzystywanej do niedawna przez Komendę Powiatową Policji. 

Zgodnie z ustaleniami Listu intencyjnego z dnia 20 czerwca 2013 r. podpisanego przez 

Komendanta Wojewódzkiego Policji, Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino oraz Starostę 

Gryfińskiego, po wybudowaniu nowej siedziby Komendy na terenie przekazanym przez 

Gminę, nieruchomość przy ul. Grunwaldzkiej  9, miała stać się przedmiotem darowizny na 

rzecz Gminy. Wojewoda Zachodniopomorski zarządzeniem Nr 554/2013 z dnia  

3 października 2013 r. wyraził zgodę na dokonanie darowizny tej nieruchomości na rzecz 

Gminy Gryfino. 

 W związku z tym, że  Komenda Powiatowa Policji została już przeniesiona do nowej 

siedziby przy ul. Policyjnej, nieruchomość przy ul. Grunwaldzkiej 9 może być przedmiotem 

przejęcia przez Gminę we wskazanym trybie. 

 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. 

  

 

 
Sporządziła: 
Krystyna Lamperska 
 
 

 

 


