
 
Uchwała Nr XXIII/173/16 
Rady Gminy Santok 
z dnia 8 września 2016r. 

 
 
w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie darowizny nieruchomości na cele 
publiczne na rzecz Powiatu Gorzowskiego 
 
 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o 
samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2016r poz.446) oraz art.13 ust.2 i 2a 
ustawy o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015 r.1774 ze zmianami). 

 
Uchwala się, co następuje 

 
§ 1 

Wyraża się zgodę na przekazanie w formie darowizny na cele publiczne 
nieruchomości stanowiącej działkę oznaczoną numerem ewidencyjną 24/6 położoną 
w miejscowości Płomykowo gmina Santok o pow. 0, 01 ha, dla której Sąd Rejonowy 
w Gorzowie Wlkp. Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer 
GW1G/0085319/2 w celu realizacji zadań związanych z infrastrukturą drogową 
Powiatu Gorzowskiego. 
 
§ 2 

W przypadku niewykorzystania nieruchomości na cel, o którym mowa w §1, 

darowizna będzie podlegać odwołaniu. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Santok 
 
 
§ 4 
   
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
 
 
                                                                              Przewodniczący 
                                                                             Rady Gminy Santok 

         Damian Kochmański 

                                                                              
Uzasadnienie: 

Zarząd Powiatu Gorzowskiego wystąpił z wnioskiem z dnia  29.07.2016r. o przekazanie przez Gminę Santok w 
formie darowizny nieruchomości wymienionej w §1 uchwały, położonej w ciągu drogi powiatowej 1403F, na rzecz 
Powiatu Gorzowskiego. Proponowana do przekazania nieruchomość w ewidencji gruntów i budynków wykazana 
jest, jako droga powiatowa. 
Zgodnie z art.13 ust.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, nieruchomość może być z zastrzeżeniem 
art.59ust.1 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, z 
zastrzeżeniem art.2a.Zgodnie z art.6 ust.1 cytowanej ustawy utrzymanie dróg publicznych jest celem publicznym 
a uregulowanie ich stanu prawnego na rzecz Powiatu Gorzowskiego jest dopuszczalne i możliwe w formie 
darowizny. 
Darowizna związana jest z realizacją zadań związanych z infrastrukturą drogową Powiatu Gorzowskiego. 
Spełnione zostały, zatem ustawowe przesłanki dokonania darowizny. 
 


