Uchwała Nr XLV/288/2022
Rady Powiatu Bieszczadzkiego
z dnia 20 kwietnia 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości
położonej w Ustrzykach Dolnych na rzecz Gminy Ustrzyki Dolne
Na podstawie art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 528), art. 13 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) oraz
§ 3 ust. 3 uchwały Rady Powiatu Bieszczadzkiego Nr XIII/95/2019 z dnia
26 września 2019 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Powiatu
Bieszczadzkiego (Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego z dnia
15 października 2019 r., poz. 4832)

uchwala się, co następuje:
§1
Wyrazić zgodę na nieodpłatne przekazanie w drodze darowizny na rzecz Gminy
Ustrzyki Dolne, nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Bieszczadzkiego,
położonej w Ustrzykach Dolnych, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako
działki nr 1245/9, 1245/23, 2785/2, 2785/3, 2785/4, 2785/5, 2785/6, 2785/7, 2785/8,
2785/9, 2785/10, 2785/11, 2785/12, 2785/13, 2785/14, 2785/15, 2785/16, 2785/17,
2785/18, 2785/19, 2785/20, 278521, 2785/22, 2785/23, 2785/24, 2785/25, 2785/26
o łącznej powierzchni 0,1817 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lesku VII Zamiejscowy
Wydział Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach Dolnych prowadzi księgę wieczystą
nr KS2E/00033297/2 z przeznaczeniem pod budowę parkingu, drogi dojazdowej
oraz placu zabaw.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bieszczadzkiego.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

Powiat

Bieszczadzki

jest

właścicielem

nieruchomości

położonej

w Ustrzykach Dolnych, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki
nr 1245/9, 1245/23, 2785/2, 2785/3, 2785/4, 2785/5, 2785/6, 2785/7, 2785/8, 2785/9,
2785/10, 2785/11, 2785/12, 2785/13, 2785/14, 2785/15, 2785/16, 2785/17, 2785/18,
2785/19, 2785/20, 278521, 2785/22, 2785/23, 2785/24, 2785/25, 2785/26 o łącznej
powierzchni 0,1817 ha.
Burmistrz Ustrzyk Dolnych wystąpił z wnioskiem o nieodpłatne
przekazanie wyżej wymienionej nieruchomości. Przedmiotowa nieruchomość jest
niezbędna Gminie Ustrzyki Dolne na realizację celu publicznego, związanego
z budową parkingu, drogi dojazdowej oraz placu zabaw.
Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami, 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.
Przedmiotowa nieruchomość jest zbędna dla realizacji celów statutowych.
W związku z powyższym wnioskuje się o wyrażenie zgody na nieodpłatne
przekazanie w drodze darowizny nieruchomości położonej w Ustrzykach Dolnych,
na rzecz Gminy Ustrzyki Dolne.
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