
Uchwała Nr //2018 

Rady Gminy Grodziec 

z dnia ………. 2018 roku 

 

w sprawie  wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości w formie darowizny na cel publiczny  

na rzecz Powiatu Konińskiego  

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o 

gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a i 

pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze 

zm.) Rada Gminy Grodziec, uchwala co następuje: 

 

§ 1. Wyraża się zgodę na przekazanie w formie darowizny na cel publiczny, na rzecz Powiatu 

Konińskiego nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 

numer 198/1 obręb Wielołęka, Gmina Grodziec, o powierzchni 0,0421 ha, dla której Sąd Rejonowy w 

Koninie prowadzi księgę wieczystą nr KN1N/00096805/6.   

 

§ 2. Nieruchomość opisana w § 1 stanowi drogę powiatową nr 3240P i jest przekazywana w formie 

darowizny na realizację celu publicznego – grunt wydzielony pod drogę powiatową.   

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grodziec. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

             Przewodniczący 

Rady Gminy Grodziec  

 

     Mariusz Woźniak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała: 

Olga Orkowska 



 

Uzasadnienie 

do uchwały nr //2018 

Rady Gminy Grodziec 

z dnia ……………..2018 roku 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o 

gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) z zastrzeżeniem wyjątków 

wynikających z ustaw, nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu. Nieruchomość może być, z 

zastrzeżeniem art. 59 ust. 1, przedmiotem darowizny na cele publiczne, a także przedmiotem 

darowizny dokonywanej między Skarbem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego, a także 

między tymi jednostkami.  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) Rada Gminy podejmuje uchwały 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.  

W związku z regulacją stanu prawnego nieruchomości gruntowych znajdujących się pod 

drogami powiatowymi Starosta Koniński pismem nr ZDP-NN-4102-60/2018 z dnia 5 lipca 2018 roku 

zwrócił się do Wójta Gminy Grodziec o przygotowanie projektu uchwały o nieodpłatnym przekazaniu 

Powiatowi Konińskiemu nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków  jako 

działka numer 198/1 obręb Wielołęka, Gmina Grodziec, o powierzchni 0,0421 ha, dla której Sąd 

Rejonowy w Koninie prowadzi księgę wieczystą nr KN1N/00096805/6.  

Właścicielem ww. nieruchomości jest Gmina Grodziec, nieruchomość stanowi natomiast 

drogę powiatową nr 3240P, stąd niezbędne jest podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

przekazanie w formie darowizny na cel publiczny na rzecz Powiatu Konińskiego ww. nieruchomości.  

 

   

         

 

     Przewodniczący 

Rady Gminy Grodziec  

 

     Mariusz Woźniak 

 


