UCHWAŁA NR XXXVII/253/2022
RADY GMINY DRAWSKO
z dnia 23 marca 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonych w obrębie Kawczyn
i Chełst Zachód
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.
z 2022 roku, poz. 559 ze zmianami) w zw. z § 7 pkt 1 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. U. woj.
wielkopolskiego z 2009 r. Nr 161, poz. 2749 ze zmianami) Rada Gminy Drawsko uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Wyraża się zgodę na dokonanie na rzecz Województwa Wielkopolskiego darowizny nieruchomości
na cel publiczny – uregulowanie własności gruntów pod ścieżką rowerową Kawczyn – Chełst, przy drodze
wojewódzkiej nr 181, które wejdą w granice pasa drogowego ww. drogi publicznej:
1) położonych w obrębie Chełst Zachód, oznaczonych geodezyjnie jako działki:
- nr 91/2 – o powierzchni 0,0340 ha;
- nr 106/1– o powierzchni 0,0117 ha;
- nr 107/1 – o powierzchni 0,0231 ha;
- nr 109/1 – o powierzchni 0,0362 ha;
- nr 179/4 – o powierzchni 0,0115 ha;
- nr 179/5 – o powierzchni 0,0180 ha;
- nr 179/6 – o powierzchni 0,0128 ha;
- nr 191/1 – o powierzchni 0,0110 ha;
- nr 192/1 – o powierzchni 0,0202 ha;
- nr 105/2 – o powierzchni 0,0013 ha;
- nr 123/1 – o powierzchni 0,0016 ha;
- nr 170/1 – o powierzchni 0,0024 ha;
- nr 174/3 – o powierzchni 0,0012 ha;
2) położonej w obrębie Kawczyn, oznaczonej geodezyjnie jako działka:
- nr 263/1 – o powierzchni 0,0057 ha.
2. Szczegółowe warunki darowizny określi umowa.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drawsko.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy Drawsko
Ryszard Jabłonowski
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UZASADNIENIE
Uchwały nr XXXVII/253/2022
Rady Gminy Drawsko
z dnia 23 marca 2022 roku

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonych w obrębie Kawczyn i
Chełst Zachód
Zgodnie z §7 pkt. 1 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.U. woj. wielk. Nr 161, poz. 2749 ze zm.)
zgoda Rady Gminy Drawsko jest wymagana w przypadku dokonania darowizny. W przedmiotowej sprawie
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich wystąpił do Wójta Gminy Drawsko z wnioskiem w sprawie
uregulowania własności nieruchomości, które były nabywane przez Gminę Drawsko z przeznaczeniem na
budowę ścieżki rowerowej Kawczyn – Chełst przy drodze wojewódzkiej nr 181. Zgodnie z zapisami
porozumienia z dnia 22 maja 2018 roku zawartego pomiędzy Wielkopolskim Zarządem Dróg
Wojewódzkich a Gminą Drawsko po nabyciu przez Gminę Drawsko przedmiotowych gruntów, miały one
następnie zostać nieodpłatnie przekazane na rzecz Województwa Wielkopolskiego, celem włączenia tych
działek w pas drogi publicznej wojewódzkiej nr 181.

Darowizna na cel publiczny jest możliwa na

podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.
Wobec powyższego, w związku z realizacją ww. porozumienia, podjęcie przedmiotowej uchwały jest
zasadne.
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