
UCHWAŁA NR

RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność
Powiatu Nowodworskiego na rzecz Gminy Nowy Dwór Mazowiecki.

Na podstawię art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 częrwca 1998r. o samorządzie
powiatowym (t. j.Dz.U.z2020r.poz.920)wzwiązkuzart.13 ust.2i2a, art.37ust.2
pkt. 4 ustawy z drua 21 sierpnia 1997 t. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2020 r.
poz.65 zpóźn. zm. ) uchwala się, co następuje:

$ 1. Wyraza się zgodę na ptzekazanie na rzecz Gminy Nowy Dwór Mazowiecki, w formie

darowizny nieruchomości - położonej w obrębie 0035 8-09 Nowy Dwór Mazowiecki,

oznaczonej numerami działek 33/12 o pow. 0,0]58 hą, 33/]5 o pow' 0,0058 ha, 33/]8 o pow.

0,0097 ha, 33/]9 o pow. 0,0032 ha' 33/2] o pow. 0,0038 ha - d|aktórej prowadzonajest księga

wieczysta KW WAIN 10008012919.

$ 2. Darowizny nieruchomości dokonuje się w celu poszerzenia ulicy Marii Curie _

Skłodowskiej, która jest zaliczona do kategorii dróg gminnych.

$ 3. Darowizna moŻe zostać odwołana, jeżeli nieruchomośó nie będzie wykorzystana na cele

określone w s 2.

$ 4. Wykonanie Uchwały powierza sięZaruądowi Powiatu.

$ 5. Uchwała wchodziw Życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

Nieruchomośó dla której prowadzona jest księga wieczysta Kw wA1N/00080129/9

położona jest w Gminie Nowy Dwór Mazowiecki, w obrębie 0035 8-09, ozf,uaczona numerami

działek 33l|2 o pow.0,0158 hą33l15 o pow. 0'0058 ha,33/18 o pow. 0,0097 ha,33l19 o pow.

0,0032 ha,33l2l o pow. 0,0038 ha.

Zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Nołvy Dwór

Mazowiecki zaŃterdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim

Nr XIV/154|03 z drua29.l2.2003r przedmiotowe działki połozone są na terenie oznaczonym

w planie symbolem KD ( ul. Marii Curie-Skłodowskiej ) o szerokoŚci 10,0 m w liniach

rczgrariczających. Działkiprzeznaczone są pod poszerzenie ulicy Marii Curie _ Skłodowskiej.

Stosownie do art. 13 ust. 2 ustawy z drua 2I sierpnia 1997r. o gospodarce

nieruchomościami ( Dz. U. z2020r. poz.65 zpóźn. zm.) nieruchomość może być, przedmiotem

darowizny ną cele publiczne, a talde przedmiotem darowizny doknnywanej między Sknrbem

Państwa a jednostką samorzqdu terytorialnego, a także między tymi jednostlrnmi' W umowie

darowizny olłeśla się cel, na hóry nieruchomość jest darowana. W przypadku

niewykorzystania nieruchomości na ten cel darowizna podlega odłvołaniu.

Natomiast stosownię do art. 37 ust. 2pkt4 ustawy zdrua2l sierpnia t997t. o gospodarce

nieruchomościami ( Dz. U. z2020t. poz. 65 zpóźn. zm.) nieruchomość jest zbywana w drodze

bezprzetargowej, jeżeli zbycie następuje w drodze zamiany lub darowizny.
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