Projekt
z dnia 25 maja 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY RACZKI
z dnia 8 czerwca 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przeniesienia własności nieruchomości na rzecz Skarbu
Państwa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2018 r. poz. 994 i poz. 1000) w związku z art. 13 ust. 1, ust.2 i ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 i poz. 650) uchwala się, co następuje:
§ 1. Rada Gminy wyraża zgodę na przeniesienie na rzecz Skarbu Państwa, własności zabudowanej
nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 987 o powierzchni 0,0701 ha, położonej
w obrębie ewidencyjnym Raczki, gmina Raczki, dla której w Sądzie Rejonowy w Suwałkach VI Wydziale
Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta numer SU1S/00014501/6, nabytej w drodze darowizny
od Skarbu Państwa na rzecz Gminy Raczki – w związku z odwołaniem darowizny przez Starostę
Suwalskiego działającego w imieniu Skarbu Państwa, z uwagi na niewykorzystanie nieruchomości na
zadania własne gminy w zakresie porządku publicznego oraz na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Raczkach.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raczki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Lech Ludwig
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Uzasadnienie
do uchwały Rady Gminy Raczki
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przeniesienia własności nieruchomosci na rzecz Skarbu
Państwa
Umową darowizny sporządzoną w formie aktu notarialnego Repertorium A Nr 3511/2015 z dnia
12.05.2015r, Gmina Raczki nabyła nieruchomość zabudowaną budynkiem administracyjno-mieszkalnym
oraz budynkiem gospodarczym (po byłym Posterunku Policji), oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka
numer 987 o powierzchni 0,0701 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Raczki, gmina Raczki, dla której
w Sądzie Rejonowy w Suwałkach VI Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta numer
SU1S/00014501/6 z przeznaczeniem na zadania własne gminy w zakresie porządku publicznego oraz na
potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach.
Zgodnie z pouczeniem w § 3 przedmiotowej umowy darowizny - w przypadku niewykorzystania
nieruchomości na cel wskazany w umowie, darowizna ta podlega odwołaniu. Do chwili obecnej - Gmina
Raczki nie przystąpiła i nie przystąpi do robót budowlanych, które są niezbędne, żeby przystosować
istniejące budynki do zadań zawartych w celu darowizny.
Wójt Gminy Raczki pismem znak GKO.6822.1.2015 z dnia 30.04.2018 wystąpił do Starosty Suwalskiego
z prośba o odwołanie darowizny powyższej nieruchomości z uwagi na fakt, iż nie może być ona
wykorzystana na cele określone w umowie darowizny, szczególnie ze względu na planowaną inwestycję
w zakresie porządku publicznego, a mianowicie planowaną budowę Posterunku Policji w Raczkach.
W odpowiedzi na ww. pismo Starosta Suwalski złożył pisemne oświadczenie (znak: GKN.6840.7.2017
z dnia 15.05.2018r.) o odwołaniu darowizny przedmiotowej nieruchomości.
W związku z tym, iż zgodę na zwrot darowizny winna wyrazić Rada Gminy Raczki, wystąpienie
z projektem uchwały do Rady Gminy Raczki uważa się za uzasadnione.
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