UCHWAŁA NR XV/103/15
RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE
z dnia 19 sierpnia 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Kożuchów
Na podstawie art.13 ust.2 i 2a w związku z art.11 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz.782, z późn.zm.1))
uchwala się co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na darowanie Skarbowi Państwa dla Komendy Wojewódzkiej Policji
w Gorzowie Wlkp. nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 337,
o powierzchni 0,2439 ha, położonej w obrębie 0003,3 miasta Kożuchowa, dla której Sąd
Rejonowy w Nowej Soli prowadzi księgę wieczystą KW ZG1N/00062480/5.
§ 2. Nieruchomość opisana w § 1 będzie darowana z przeznaczeniem na budowę nowego
Komisariatu Policji w Kożuchowie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kożuchowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie
na tablicy ogłoszeń i publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
w Kożuchowie.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jacek Niezgodzki

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U z 2015r. poz.1039.

UZASADNIENIE

Nieruchomość niezabudowana oznaczona ewidencyjnie jako działka nr 337, o pow. 0,2439 ha
położona w Kożuchowie obręb 0003,3 jest przedmiotem darowizny dla Skarbu Państwa
Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. z przeznaczeniem na budowę komisariatu
Policji. Powstanie nowego Komisariatu Policji w Kożuchowie jest bardzo ważne i niezbędne ze
względu na bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy.
Zgodnie z art.13 ust.2 i 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
(tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz.782) nieruchomość może być 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.
Darowizny nieruchomości stanowiącej przedmiot własności jednostki samorządu
terytorialnego dokonuje jej organ wykonawczy – za zgodą rady. Dlatego też podjęcie uchwały
jest zasadne.

