
UCHWAŁA NR XVIII/117/2020 
RADY POWIATU W SIEDLCACH 

z dnia 9 października 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 

Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 920) uchwala się, co następuje: 

§ 1.  Wyraża się zgodę na zbycie w formie darowizny nieruchomości zabudowanych, położonych 
w mieście Mordy, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki:  
a) nr 1970 o pow. 0,0234 ha, dla której Sąd Rejonowy w Siedlcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych 

prowadzi księgę wieczystą SI1S/00005027/0; 
b) nr 1971 o pow. 0,0164 ha, dla której Sąd Rejonowy w Siedlcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych 

prowadzi księgę wieczystą SI1S/00005028/7; 
c) nr 1974/2 o pow. 0,0316 ha, nr 1974/3 o pow. 0,0145 ha, nr 1975/2 o pow. 0,0154 ha, nr 1975/3 

o pow. 0,0151 ha i nr 1974/4 o pow. 0,2068 ha, dla której Sąd Rejonowy w Siedlcach VI Wydział 
Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą SI1S/00005678/8; 

d) nr 1979 o pow. 0,0225 ha, dla której Sąd Rejonowy w Siedlcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych 
prowadzi księgę wieczystą SI1S/00005689/8/. 
§ 2.  Nieruchomości oznaczone w § 1 przeznaczone zostaną na cel publiczny określony 

w art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 65 ze zm.), tj. budowę i utrzymywanie pomieszczeń dla urzędów organów władzy, administracji, 
sądów i prokuratur, uczelni publicznych, federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, 
o których mowa w art. 165 ust. 1 pkt 1   ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.), szkół publicznych, państwowych lub 
samorządowych instytucji kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej, a także publicznych: obiektów ochrony zdrowia, przedszkoli, domów opieki 
społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, obiektów sportowych. 

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 
§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z  ustaw,
nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu. W szczególności nieruchomości mogą być
przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub
dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd, a także mogą być obciążane ograniczonymi
prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek, przekazywane jako
wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw państwowych oraz jako majątek tworzonych fundacji.
Stosownie zaś z art. 13 ust. 2 w/c ustawy nieruchomość może być, z zastrzeżeniem art. 59 ust. 1,
przedmiotem darowizny na cele publiczne, a także przedmiotem darowizny dokonywanej między
Skarbem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego, a także między tymi jednostkami.
W umowie darowizny określa się cel, na który nieruchomość jest darowana. W przypadku
niewykorzystania nieruchomości na ten cel darowizna podlega odwołaniu.

Burmistrz Miasta i Gminy Mordy wnioskiem z dnia 22 lipca 2020 r. wystąpił do Zarządu
Powiatu w Siedlcach z wnioskiem o dokonanie darowizny przedmiotowych nieruchomości na
rzecz Miasta i Gminy Mordy. Z przedmiotowego wniosku wynika, że nieruchomości przeznaczone
będą na Dom Spokojnej Starości, żłobek i siłownię, co stanowi cel publiczny w rozumieniu ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.).
Zgodnie z art. 6 ust. 6 w/c ustawy celem publicznym jest budowa i utrzymywanie pomieszczeń dla
urzędów organów władzy, administracji, sądów i prokuratur, uczelni publicznych, federacji
podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, o których mowa w  art. 165 ust. 1 pkt 1 
ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn.
zm.), szkół publicznych, państwowych lub samorządowych instytucji kultury w rozumieniu
przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, a także publicznych: obiektów
ochrony zdrowia, przedszkoli, domów opieki społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych,
obiektów sportowych.
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