projekt

Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia .................... 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa użytkowania wieczystego działki nr
45/4 k.m. 103, położonej w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Bandrowskiego, przysługującego
Gminie Miasta Jaworzna.
Na podstawie atr. 18 ust.1 i ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.
Dz.U. 2016 r., poz. 446), art. 13 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (tj. Dz.U. 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.)
Rada Miejska w Jaworznie
uchwala, co następuje:
§1
Wyraża się zgodę na dokonanie darowizny prawa użytkowania wieczystego działki nr 45/4 k.m. 103, o
pow. 70 m2, położonej w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Bandrowskiego, przysługującego Gminie Miasta
Jaworzna, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej księga wieczysta nr
KA1D/00029343/0, na rzecz Gminy Dąbrowa Górnicza, z przeznaczeniem pod obsługę
komunikacyjną.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Jaworzna
Paweł Silbert
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Uzasadnienie
Postanowieniem Sądu Rejonowego w Jaworznie z dnia 17 maja 2011 r., Gmina Miasta Jaworzna
nabyła spadek, w skład którego wchodziło prawo użytkowania wieczystego działki nr 45/4 o pow. 70
m 2 arkusz mapy 103, położonej w Dąbrowie Górniczej, oznaczonej jako droga. Nasza Gmina
zobowiązana jest do ponoszenia podatku od nieruchomości oraz opłaty rocznej za użytkowanie
wieczyste przedmiotowej działki.
W związku z tym, że na ww. działce znajduje się przejście piesze do budynków wielomieszkaniowych,
Gmina Dąbrowa Górnicza zwróciła się z wnioskiem o przekazanie na jej rzecz prawa użytkowania
wieczystego w drodze darowizny.
Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, nieruchomość może być
przedmiotem darowizny dokonywanej między Skarbem Państwa a jednostką samorządu
terytorialnego, a także między tymi jednostkami.
Z uwagi na powyższe zasadnym jest podjęcie uchwały o takiej treści.
Podjęcie uchwały ma charakter fakultatywny, nie spowoduje konieczności zatrudnienia dodatkowych
pracowników.
Jaworzno, 10 maja 2016 r.
Opracowała: Agnieszka Zemuła-Czarnik Naczelnik Wydziału Obrotu Nieruchomościami
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