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z dnia  21 marca 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy darowizny na rzecz Gminy Małkinia Górna

Na podstawieart. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2018r. poz. 2204 z późn. zm.) Rada Gminy Małkinia Górna uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy darowizny na rzecz Gminy Małkinia Górna nieruchomości 
gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym 26 Zawisty Podleśne gm. Małkinia Górna 
oznaczonej ewidencyjnie, jako działka numer 480/2 o powierzchni 0,3336 ha stanowiąca własność Powiatu 
Ostrowskiego z przeznaczeniem na cel publiczny – droga.

§ 2. Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego poniesie Gmina Małkinia Górna.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Małkinia Górna do zawarcia aktu notarialnego w sprawie darowizny 
nieruchomości wymienionej w §1.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Małkinia Górna. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r.
poz. 994 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy m.in. podejmowanie uchwał w sprawach
majątkowych gminy dotyczących nabycia nieruchomości.

Przyjęcie na rzecz Gminy Małkinia Górna darowizny nieruchomości gruntowej położonej w obrębie
geodezyjnym 26 Zawisty Podleśne gm. Małkinia Górna oznaczonej ewidencyjnie, jako działka numer 480/2
o powierzchni 0,3336 ha odbywa się z przeznaczeniem na cel publiczny.

Zgodnie z art. 13 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.
z 2018r. poz. 2204 z późn. zm.) nieruchomości mogą być przedmiotem darowizny dokonanej między
jednostkami samorządu terytorialnego. Nieruchomość może być przedmiotem darowizny na cele publiczne-
celem takim w rozumieniu ww. ustawy jest właśnie wydzielenie gruntów pod drogi publiczne.

Podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni celowe i uzasadnione.
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