
UCHWALA NR 	 

Rady Powiatu w Pultusku 

z dnia 	  

w sprawie wyratenia zgody na przyjvcie w formie darowizny nieruchomoki 

Na podstawie art. 13 ust. 2 w zvviqzku z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

	

o gospodarce nieruchomogciami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65, z 	oraz art. 12 pkt 8 lit, a 
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzgdzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511, 
z p6M.zm.) Rada Powiatu w Pultusku uchwala, co nastepuje: 

§ 1- 

Wyrata sic zgodc na nabycie przez Powiat Pultuski w formie darowizny nieruchomoki 
oznaczonej numerem ewidencyjnym 22/2 o powierzchni 0,1193 ha, poloZonej w obrcbie 
Begno, gm. Gzy, stanowiqcej wlasnoga Gminy Gzy, zajetej pod drop publicmq. Dia 
przedmiotowej nieruchomoki, Sid Rejonowy w Pultusku IV Wydzial Ksigg Wieczystych 
prowadzi KW Nr OS1U/00049282/1. 

§ 2.  

Darowizny dokonuje sic na cel publiczny — utrzymanie drogi publicznej. 

§ 3.  

Wykonanie uchwaly powierza sic Zarzjdowi Powiatu w Pultusku. 

§ 4.  

Uchwala wchodzi w tycie z dniem podjecia. 



UZASADNIENIE 

projektu uchwaly Rady Powiatu w Pultusku w sprawie wyratenia zgody na przykcie 
w formie darowizny nieruchomoki 

W ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2068, 
z poin.zin.) szczegOlowo olcreglono zadania Powiatu w zakresie budowy i utrzymania dr6g 
publicznych o kategorii powiatowej. Artykul 6a. ust.1 ustawy o drogach publicznych stanowi, 
i2 

„do drag powiatowych zalicza sig drogi inne nit okreilone w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 1, 
stanowigce poigczenia miast bgdgcych siedzibami powiatow z siedzibami gmin i siedzib gmin 
migdzy sobg. " 

Dzialka nr 22/2 swoim przebiegiem przecina droge kategorii powiatowej 
Nr 2422W „Nasielsk — Strzegocin — Szyszki — Golymin Ogrodek". 
Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomokiami 
„Nieruchomosce mo2e bye, z zastrzeieniem art. 59 ust. 1, przedmiotem darowizny na cele 
publiczne, a take przedmiotem darowizny dokonywanej migdzy Skarbem Payistwa a jednostkg 
samorzgdu terytorialnego, a takie migdzy tymi jednostkami. W umowie darowizny okregia sig 
cel, na ktory nieruchomaie jest darowana. W przypadku niewykorzystania nieruchomoscci na 
ten cel darowizna podlega odwolaniu." W art. 6 ust.1 tej ustawy, ustawodawca wskozat, 2e 
celem publicznym w rozumieniu ustawy jest m.in. „wydzielanie gruntow pod drogi publiczne, 
drogi rowerowe i drogi wodne, budowa, utrzymywanie oraz wykonywanie robot budowlanych 
tych drew, obiektow i urzqdzeii transportu publicznego, a tak:ze hicznoaci publicznej 
i sygnalizacji. " 

Rada Gminy Gzy podjcla w dniu 21 lutego 2020 r. uchwaly Nr XXII/84/2020 w sprawie 
przekazania w formie darowizny na rzecz Powiatu Pultuskiego nieruchomoki oznaczonej 
numerem ewidencyjnym 22/2 o pow. 0,1193 ha, poloknnej w obrebie Begno, gm. Gzy. 
Zgodnie z art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzildzie powiatowym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 511, z poin.zm.) do wylqcznej wlaciwo§ci rady powiatu nalezy 
podejmowanie uchwal w sprawach maj4tkowych powiatu dotyczqcych „zasad nabywania, 
zbywania i obci42ania nieruchomoki..." 

W zwiqzku z powy2szym, Zarz4d Powiatu w Pultusku przedklada projekt uchwaly 
w sprawie wyra2enia zgody na przyjgcie w formie darowizny nieruchomoki oznaczonej 
numerem ewidencyjnym 22/2. 
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Spormdzila: Aleksandra Kazimierczak 
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