UCHWAŁA NR XLIX/336/2022
RADY MIEJSKIEJ W SZCZYRKU
z dnia 31 maja 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w formie darowizny na rzecz Województwa
Śląskiego
Na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 2 i 2a, art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559)
RADA MIEJSKA W SZCZYRKU
uchwala, co następuje
§ 1. 1. Wyraża zgodę na nieodpłatne przekazanie na własność, w formie darowizny na rzecz Województwa
Śląskiego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Szczyrk, położonej w obrębie Szczyrk,
oznaczonej geodezyjnie jako działka nr: 6480/15 o pow. 0,0734 ha dla których Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej
prowadzi KW nr BB1B/00072062/4.
2. Darowizna zostaje przekazana na cel publiczny realizowany przez zarząd województwa śląskiego tj.
utrzymywanie oraz wykonywanie robót budowlanych na drodze wojewódzkiej nr 942.
§ 2. Uchyla się Uchwałę nr XVIII/96/2015 z dnia 24 listopada 2015 r.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczyrk.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Szczyrku
mgr Borys Matlak
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Uzasadnienie
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) do wyłącznej
właściwości rady gminy należy m.in. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy,
przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad zbywania nieruchomości. Na podstawie art. 13
ust. 2 i 2a Ustawy o gospodarce nieruchomościami nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.)
mogą być przedmiotem darowizny pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego. W umowie darowizny
określa się cel, na który nieruchomość jest darowana.
Działka będące przedmiotem niniejszej uchwały znajdują się w pasie Drogi Wojewódzkiej nr 942. W
związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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