
UCHWAŁA Nr  LI /355/2018
RADY GMINY DRAWSKO

z dnia 17 października 2018 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości oznaczonych geodezyjnie
jako  działki:  nr  743/5,  nr  743/11  położonych  w  obrębie  Drawsko,  wieś  Drawski  Młyn
zajętych pod drogi wewnętrzne.

 Na podstawie art. 18 ust. 1  ustawy    z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym   (tekst jednolity
Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 ze zmianami) w zw. z §4 pkt. 3 Uchwały XXXV/211/2009 Rady Gminy Drawsko
z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich
wydzierżawiania  oraz  najmu  na  czas  oznaczony  dłuższy  niż  3  lata  lub  na  czas  nieoznaczony  (dz.urzęd
woj.wielkopolskiego Nr 161, poz. 2749 ze zmianami) 
Rada Gminy Drawsko uchwala, co następuje:

§1. Wyraża się zgodę na przyjęcie darowizny nieruchomości oznaczonych geodezyjnie jako
działki: nr 743/5 – o pow. 0,0624 ha, nr 743/11 – o pow. 0,1436 ha położonych w obrębie
Drawsko,  wieś  Drawski  Młyn  zajętych  pod  dojazdowe  drogi  wewnętrzne.  Położenie
nieruchomości wskazano w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drawsko.

§3. Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia.  



Uzasadnienie do 
Uchwały  LI/355/2018
Rady Gminy Drawsko

z dnia 17 października 2018 roku

w  sprawie:  wyrażenia  zgody  na  przyjęcie  darowizny  nieruchomości  oznaczonych
geodezyjnie  jako  działki  nr  743/5,  nr  743/11  położonych  w  obrębie  Drawsko,  wieś
Drawski Młyn zajętych pod drogi wewnętrzne

Zgodnie z §4 pkt. 3 Uchwały XXXV/211/2009 Rady Gminy Drawsko z dnia 24 czerwca

2009 roku w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich

wydzierżawiania oraz najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony

(dz.urzęd  woj.wielkopolskiego  Nr  161,  poz.  2749  ze  zmianami)  zgoda  Rady  Gminy  jest

wymagana  w  przypadku  przyjęcia  darowizny,  jeżeli  w  związku  z  tym  przyjęciem  Gmina

zostanie  obciążona  koniecznością  wykonania  zobowiązań  dotychczas  spoczywających  na

darczyńcy lub osobach trzecich.

Działki nr 743/5, nr 743/11 położone w obrębie geodezyjnym Drawsko, wieś Drawski

Młyn  użytkowane są jako dojazdowe drogi wewnętrzne w m. Drawski Młyn wśród istniejącej

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Właściciel tych działek wniósł aby Gmina Drawsko

przejęła w formie darowizny ww. nieruchomości. Przejęcie przedmiotowych dróg wiązało się

będzie dla gminy z koniecznością ich utrzymania a także docelowo urządzenia i dozbrojenia.

Z uwagi na to w związku z §4 pkt. 3 wyżej powołanej uchwały, konieczna jest zgoda Rady

Gminy Drawsko na nabycie przedmiotowej nieruchomości w drodze darowizny.

Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne. 



Załącznik nr 1 
do Uchwały  LI/355/2018

Rady Gminy Drawsko
z dnia 17 października 2018 roku

obręb Drawsko, wieś Drawski Młyn, działki nr 743/5, nr 743/11

 


