UCHWAŁA Nr 193.XXXI.2021
Rady Gminy Płoniawy-Bramura
z dnia 30 listopada 2021 roku
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Powiatu
Makowskiego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), art. 13 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) oraz zgodnie
z § 4 pkt 1 Uchwały Nr 12.II.2014 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 12 grudnia 2014 r.
w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich
wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania Rada Gminy Płoniawy-Bramura uchwala co
następuje:
§ 1.
Wyraża się zgodę na dokonanie przez Gminę Płoniawy-Bramura darowizny na rzecz Powiatu
Makowskiego nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr
ewid.: 188/3 o pow. 0,0060 ha i 188/5 o pow. 0,0147 ha położone w obrębie PłoniawyBramura oraz działka nr ewid. 51/3 o pow. 0,0121 ha położona w obrębie Płoniawy-Kolonia,
gmina Płoniawy-Bramura. Wymienione powyżej działki usytuowane są w ciągu drogi
powiatowej DP 2110W (od drogi nr 57 Młodzianowo – Płoniawy – Łazy do drogi nr 544)
i zostaną przekazane Powiatowi Makowskiemu na realizację celu publicznego jakim jest
przebudowa tej drogi.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płoniawy-Bramura.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1899), nieruchomość może być przedmiotem
darowizny na cele publiczne, a także darowizny dokonywanej pomiędzy 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. Art. 13 ust. 2a ww. ustawy stanowi,
że darowizny nieruchomości stanowiącej przedmiot własności jednostki samorządu
terytorialnego dokonuje jej organ wykonawczy – za zgoda rady lub sejmiku.
Gmina Płoniawy-Bramura jest właścicielem działek: nr ewid. 188/3 o pow. 0,0060 ha,
i 188/5 o pow. 0,0147 ha położonych w obrębie Płoniawy-Bramura oraz działki nr ewid. 51/3
o pow. 0,0121 ha położonej w obrębie Płoniawy-Kolonia. Działki te usytuowane są w ciągu
drogi publicznej DP 2110W (od drogi nr 57 Młodzianowo – Płoniawy – Łazy do drogi nr
544) i zostaną przekazane Powiatowi Makowskiemu na realizację celu publicznego przebudowy drogi publicznej (powiatowej).
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego - Uchwała nr
143/XXVIII/05 Rady Gminy Płoniawy – Bramura z dnia 09 sierpnia 2005r. – publikacja w
Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 205, poz. 6730 z dnia 08 września
2005r. z późn. zm., działki nr ewid. 188/3, 188/5 i 51/3: położone są terenach dróg
publicznych klasy drogi zbiorczej – symbol w planie – KDZ.

