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UCHWAŁA NR .................... 

RADY POWIATU W SIEDLCACH 

z dnia 29 maja 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej 

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. 
z 2019 r., poz. 511, z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 2 i 2a i art. 37 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 65, z późn. zm.) Rada Powiatu w Siedlcach uchwala, 
co następuje: 

§ 1.  

Wyraża się zgodę na dokonanie darowizny przez Zarząd Powiatu w Siedlcach na rzecz Gminy Wiśniew 
nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 712/3 o powierzchni 0,1928 ha w obrębie 
0014 Mroczki, gmina Wiśniew, ujawnionej w Księdze Wieczystej nr SI1S/00128206/7, z przeznaczeniem na 
cele publiczne. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Siedlcach. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
 
 

Marek Gorzała 
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Załącznik do uchwały nr .................... 

Rady Powiatu w Siedlcach 

z dnia 29 maja 2020 r. 

mapa poglądowa 
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UZASADNIENIE

Wójt Gminy Wiśniew, w związku z ubieganiem się o dofinansowanie realizacji działań w ramach operacji

„Wiata turystycznej w Mroczkach” – poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na

lata 2014-2020”, zwrócił się do Starosty Siedleckiego z wnioskiem w sprawie nieodpłatnego przekazania na

rzecz Gminy Wiśniew niezagospodarowanej działki gruntu, oznaczonej jako działka ewid. nr 712/3 o pow.

0,1928 ha w obrębie Mroczki, stanowiącej własność Powiatu Siedleckiego.

Przedmiotowa nieruchomość leży poza ciągiem pasa drogowego drogi powiatowej nr 3655W, nie jest

użytkowana jako droga publiczna i pozostaje zbędna na cele drogowe, stanowiąc obecnie pas gruntu

porośnięty roślinnością trawiastą.

Na podstawie art. 13 ust. 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,

nieruchomość może być przedmiotem darowizny na cele publiczne między jednostkami samorządu

terytorialnego. W umowie darowizny określa się cel, na który nieruchomość jest darowana. W przypadku

niewykorzystania nieruchomości na ten cel, darowizna podlega odwołaniu. Zgodnie z art. 13 ust. 2a

cytowanej ustawy, zbycia nieruchomości stanowiącej przedmiot własności jednostki samorządu

terytorialnego dokonuje jej organ wykonawczy – za zgodą rady.

Powyższa uchwała została podjęta na wniosek Zarządu Powiatu w Siedlcach i stanowić będzie podstawę do

zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego. Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność

Powiatu Siedleckiego na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr WRR-S-7723-26-47/03 z dnia 21

listopada 2003 r., zmienionej decyzją 497/S/2019 z dnia 14 sierpnia 2019 r. Prawo własności do powyższej

nieruchomości zostało uwidocznione w księdze wieczystej nr SI1S/00128206/7, prowadzonej przez Sąd

Rejonowy w Siedlcach – VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

W świetle powyższego, podjęcie przez Radę Powiatu w Siedlcach uchwały w sprawie wyrażenia zgody na

zbycie przez Powiat Siedlecki nieruchomości powiatowej w formie darowizny, jest zasadne.
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