
DRUK NR 2/XLVII

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE

z dnia 24 maja 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
w drodze darowizny nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Wełtyń.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232; z 2018 r. poz. 130) oraz art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121, poz. 50, poz.650) - uchwala się,
co następuje:

§ 1. Wyraża sie zgodę na przekazanie na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego w drodze 
darowizny, nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Gryfino, oznaczonych numerami 
działek 172/2 o pow. 0,0015 ha i 174/6 o pow. 0,0030 ha, położonych w obrębie ewidencyjnym Wełtyń, 
z przeznaczeniem pod drogę wojewódzką nr 120.

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

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

Gmina Gryfino jest właścicielem nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami

działek 172/2 o pow. 0,0015 ha i 174/6 o pow. 0,0030 ha , położonych w obrębie ewidencyjnym

Wełtyń, powstałych z podziału działek 172 i 174/1.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIV/295/13 z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Wełtyń,

przedmiotowe grunty przeznaczone są pod drogę publiczną kategorii wojewodzkiej w klasie

drogi głównej (w ciągu drogi wojewódzkiej nr 120) - symbol W-57.KDG.1/Z.

Nieruchomości te objęte są realizowaną obecnie inwestycją związaną z przebudową

wymienionej drogi wojewódzkiej.

Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewodzkich w Koszalinie, który, zgodnie ze statutem,

jest jednostką budżetową wykonującą z upoważnienia Zarządu Województwa, zarząd drogami

wojewódzkimi w zakresie planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony

dróg zgodnie z ustawą o drogach publicznych, wystąpił z wnioskiem

o nieodpłatne przekazanie przedmiotowych działek na rzecz Województwa

Zachodniopomorskiego, jako właściciela drogi nr 120.

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, nieruchomości mogą

być przedmiotem darowizny na cele publiczne, a także przedmiotem darowizny dokonywanej

między Skarbem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego, a także między tymi

jednostkami.

W związku z powyższym przekazanie gruntów objętych niniejszą uchwałą w drodze

darowizny na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego, jest uzasadnione.

Sporządziła:
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