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Uchwała nr

Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia

w sprawie zbycia nieruchomości w drodze darowizny

Na podstawie 18 ust. 2 pkt 9 lit, a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) Rada Miejska w Giżycku
uchwała, co następuje:

Wyrazić zgodę na zbycie w drodze darowizny na rzecz Gminy Giżycko nieruchomości
niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem ewidencyjnym działki
85/1 o pow. 593 m2 położonej w miejscowości Gajewo, dla której Sąd Rejonowy w Giżycku
prowadzi księgę wieczystą nr OLIG/00020645/4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Giżycka.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

W związku z realizacją przez Gminę Giżycko zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa
drogi gminnej w miejscowości Gajewo, ul. Leśna” Gmina Giżycko zwróciła się z wnioskiem
o nieodpłatne przekazanie do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Giżycko działki
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem ewidencyjnym 85/1 o pow. 593m2
położonej w miejscowości Gajewo, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Giżycko.

Obecnie na ww. nieruchomości zlokalizowany jest fragment drogi ul. Aksamitnej,
stanowiącej alternatywny zjazd do ul. Leśnej. Pozostała część drogi ul. Leśnej oraz ul. Aksamitnej
zlokalizowane są na działkach stanowiących zasób Gminy Giżycko.

Gmina Giżycko na etapie przedrealizacyjnym zwracała się z wnioskiem o wyrażenie
zgody na lokalizację inwestycji na przedmiotowej nieruchomości. Wniosek Gminy Giżycko został
rozpatrzony pozytywnie.

Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz.
2204 ze zm.) możliwa jest realizacja przedmiotu wniosku Gminy Giżycko i przekazanie
przedmiotowej nieruchomości w drodze darowizny z przeznaczeniem na cele publiczne zgodne
z dotychczasowym przeznaczeniem nieruchomości, tj. cele drogowe.

Celem zachowania jednolitej struktury własnościowej nieruchomości wchodzących
w skład drogi ul. Leśna oraz przeniesienia obowiązku utrzymania nakładów poczynionych przez
Gminę Giżycko na działce 85/1 położonej w miejscowości Gajewo na wykonawcę drogi
wskazanym jest przekazanie Gminie Giżycko ww. nieruchomości w trybie przytoczonego
artykułu.
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