Projekt
z dnia 14 marca 2016 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY RACZKI
z dnia 22 marca 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Powiatu Suwalskiego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2015 r. poz. 1515, poz. 1890) oraz art. 13 ust. 2 i ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, poz. 1777, z 2016 r. poz. 65), uchwala się, co następuje:
§ 1. Wyrazić zgodę na dokonanie darowizny na rzecz Powiatu Suwalskiego niezabudowanej
nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Sucha Wieś, gmina Raczki, oznaczonej w ewidencji
gruntów jako działka numer 135/1 o powierzchni 0,1081 ha, posiadającą założoną księgę wieczystą
SU1S/00063016/7, z przeznaczeniem na uregulowanie przebiegu drogi powiatowej nr 1185B Dowspuda –
Kurianki.
§ 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 darowizny nieruchomości na rzecz Powiatu Suwalskiego
Nieruchomości stanowiące własność jednostek samorządu terytorialnego mogą być między innymi
przedmiotem darowizny na cele publiczne dokonywanej między jednostkami. Darowizny nieruchomości
stanowiącej przedmiot własności jednostki samorządu terytorialnego dokonuje Wójt za zgoda Rady Gminy.
Taka forma przeniesienia własności określona jest w art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o
gospodarce nieruchomościami.
W umowie darowizny określa się cel, na który nieruchomość jest darowana. W przypadku
niewykorzystania nieruchomości na ten cel, darowizna podlega odwołaniu, z zastrzeżeniem art. 13 ust. 2a
ww. ustawy tj. Rada Gminy może wyrazić zgodę na odstąpienie od odwołania darowizny.
Zarząd Powiatu w Suwałkach pismem nr GKN.6822.1.2016 z dnia 18 lutego 2016r. zwrócił się z prośbą o
przekazanie w drodze darowizny na przecz Powiatu Suwalskiego działki numer ewidencyjny 135/1 o
powierzchni 0,1081 ha położonej w obrębie Sucha Wieś, gmina Raczki z przeznaczeniem na uregulowanie
przebiegu drogi powiatowej nr 1185B Dowspuda – Kurianki. Nieruchomość stanowi obecnie integralną
część powyższego ciągu drogi, a uregulowanie stanu prawnego zapewni prawidłowe wykonywanie zadań
przez jednostkę z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg
powiatowych.
Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Obejmują ją natomiast ustalenia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr
GKO.6733.7.2015z dnia 25 listopada 2015r. wydanej przez Urząd Gminy Raczki z up. Wójta Gminy Raczki
dla Zarządu Dróg Powiatowych w Suwałkach, ul. Ogrodowa 57, 16-400 Suwałki, dotyczącej budowy mostu
przez rzekę Rospudę wraz z dojazdami, w ciągu drogi powiatowej nr 1185 Dowspuda – Kurianki w km
2+382 w gminie Raczki.
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