
UCHWAŁA NR XLIX/297/2022 

RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO 

z dnia 24listopada 2022 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny 

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 528 ze zm.) w związku z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021r. poz. 1988 ze zm.) oraz § 1 Załącznika do 

Uchwały Nr  XXXV/196/2005 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia  28 lipca 2005 r. 

w sprawie określenia zasad: nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości stanowiących 

własność Powiatu Nowodworskiego oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres 

dłuższy niż 3 lata, Rada Powiatu Nowodworskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie w drodze darowizny od Gminy Nasielsk prawa własności 

nieruchomości gruntowych, położonych w gminie Nasielsk: 

1) działki nr 124/1 o pow. 1,5129 ha, poł. w obrębie 0002 – Borkowo, gm. Nasielsk, 

objętych księgą wieczystą KW OS1U/00046181/2, 

2) działki nr 122/2 o pow. 0,2812 ha, poł. w obrębie 0002 – Borkowo, gm. Nasielsk, 

stanowiącej własność Gminy Nasielsk na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego 

Nr 580/C/2022 znak sprawy SPN.C-7533.1.71.2022 z dn. 25.08.2022r.  

§ 2. Darowizna następuje z przeznaczeniem na realizację celu publicznego określonego 

w art. 6 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowodworskiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady 

/-/Zdzisław Szmytkowski 

  



UZASADNIENIE 

Działki będące własnością Gminy Nasielsk oznaczone nr 124/1 o pow. 1,5129 ha i nr 122/2 

o pow. 0,2812 ha, poł. w obrębie 0002 – Borkowo, gm. Nasielsk, stanowiły ciąg drogi gminnej 

Nr 0703034 o nazwie drogi Borkowo – Błędowo. W dniu 27.10.2004 r. Rada Gminy Nasielsk 

podjęła Uchwałę Nr XXXIII/204/04 w sprawie zmiany kategorii dróg gminnych w celu 

zaliczenia ich do kategorii dróg powiatowych. W myśl ww. uchwały droga nr 0703034 

utraciła statut drogi gminnej.    

W oparciu o ww. uchwałę, w dniu 28.04.2005 r. Rada Powiatu Nowodworskiego, podjęła 

Uchwałę Nr XXX/174/2005, w sprawie zmiany kategorii dróg publicznych na terenie Powiatu 

Nowodworskiego. Zgodnie z § 1 przedmiotowej uchwały zalicza się do kategorii dróg 

powiatowych drogi położone na terenie Powiatu Nowodworskiego, o których mowa 

w załączniku nr 1 do ww. uchwały tj. m.in. drogi nr 0703034 Borkowo - Błędowo. 

W dn. 24.03.2022 r. Zarząd Powiatu Nowodworskiego zwrócił się z prośbą o przekazanie 

w drodze darowizny ww. działek. 

W dn. 30.09.2022 r. Rada Miejska w Nasielsku podjęła Uchwałę Nr XLIV/422/22 w sprawie 

wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowych. W myśl ww. 

uchwały Rada Miejska w Nasielsku wyraziła zgodę na zbycie w drodze darowizny działek 

nr 124/1 o pow. 1,5129 ha i nr 122/2 o pow. 0,2812 ha, poł. w obrębie 0002 – Borkowo, gm. 

Nasielsk. 

W związku z powyższym zasadne stało się przejęcie prawa własności przedmiotowych 

działek. 


