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/Projekt/

Uchwała Nr ....................
Rady Powiatu w Oświęcimiu
z dnia .................... 2016 r.
w sprawie dokonania na rzecz Gminy Zator darowizny działek położonych w Zatorze zajętych pod ulice:
Kolejową, Grunwaldzką i Piastowską w Zatorze
Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1774 z późn. zm.) oraz § 7 załącznika Nr 1 do uchwały Nr XLIV/478/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości
oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony,
Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na dokonanie na rzecz Gminy Zator darowizny działek stanowiących własność Powiatu
Oświęcimskiego, położonych w Zatorze:
1) obręb 2, oznaczonych jako działki nr 81/1 o powierzchni 0,0025 ha, 81/2 o powierzchni 0,2267 ha,
107 o powierzchni 0,3183 ha, objętych księgą wieczystą Nr KR1E/00058621/4, zajętych pod ulicę Kolejową,
2) obręb 3, oznaczonej jako działka nr 115 o powierzchni 0,2080 ha, objętej księgą wieczystą
nr KR1E/00063334/3, zajętej pod ulicę Grunwaldzką,
3) obręb 4, oznaczonej jako działka nr 228 o powierzchni 0,6189 ha, objętej księgą wieczystą
nr KR1E/00062927/0, zajętej pod ulicę Piastowską, z przeznaczeniem pod drogę publiczną gminną.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Oświęcimiu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

Powiat Oświęcimski jest właścicielem gruntów położonych w Zatorze:
1. obręb 2, oznaczonych jako działki nr 81/1 o powierzchni 0,0025 ha, 81/2 o powierzchni 0,2267 ha, 107 o powierzchni
0,3183 ha, objętych księgą wieczystą Nr KR1E/00058621/4, zajętych pod ulicę Kolejową,
2. obręb 3, oznaczonej jako działka nr 115 o powierzchni 0,2080 ha, objętej księgą wieczystą nr KR1E/00063334/3, zajętej
pod ulicę Grunwaldzką,
3. obręb 4, oznaczonej jako działka nr 228 o powierzchni 0,6189 ha, objętej księgą wieczystą nr KR1E/00062927/0, zajętej
pod ulicę Piastowską.
Z dniem 1 stycznia 2008 roku ulice Kolejowa, Grunwaldzka i Piastowska stały się drogami gminnymi. Uchwałą
Nr XIII/94/2007 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19.09.2007 r. w/w ulice zostały pozbawione kategorii drogi publicznej
powiatowej. Natomiast uchwałą Nr XIII/71/07 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 25.09.2007 r. drogi te zaliczono do kategorii
dróg gminnych. Wobec powyższego koniecznym jest również uregulowanie stanu prawnego gruntów.
W świetle brzmienia art. 13 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami dopuszczalne jest dokonywanie darowizn między
jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na cele publiczne.
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