
Projekt

UCHWAŁA NR ....................

RADY MIEJSKIEJ W OLECKU

z dnia .................... 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny nieruchomości położonych na terenie Gminy Olecko

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 994, 1000, 1349 i 1432) w związku z art. 13 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, 50, 650, 1000 i 1089) Rada Miejska w Olecku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na zbycie w formie darowizny – na rzecz Województwa Warmińsko-Mazurskiego nieruchomości 
gruntowych stanowiących mienie Gminy Olecko, ujawnionych w księgach wieczystych KW OL1C/00002856/0 i KW 
OL1C/00002201/4 położonych w Olecku, obręb Olecko 2, oznaczonych  w ewidencji gruntów i budynków jako działki:

1) nr geod. 1269/2 o powierzchni 0,0059 ha,

2) nr geod. 1281/4 o powierzchni 0,0627 ha.

2. Nieruchomości  przeznaczone są na poszerzenie pasa drogowego publicznej drogi wojewódzkiej nr 655, na odcinkach 
drogi wg ewidencji gruntów i budynków  oznaczonych numerami geod. 756/3 i 800/2.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wojciech Rejterada
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UZASADNIENIE

Wymienione w uchwale działki Gminy Olecko to fragment skrzyżowania Aleja Zwycięstwa - Kościuszki - działka nr
geod. 1269/2 oraz chodnik wzdłuż ulicy Kościuszki - działka nr geod. 1281/4. Działki usytuowane są między
ewidencyjną granicą drogi wojewódzkiej nr 655 – na trasie Olecko - Suwałki a nieruchomościami przy ul. Kościuszki.
Zgodnie z art. 4 pkt. 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz.U. z 2015 r. poz. 460 z późn.zm.)
chodnik jest częścią drogi publicznej. Zasadnym jest aby integralne części drogi pozostawały we władaniu właściwego
podmiotu i przez ten podmiot były utrzymywane.
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie wyraził zainteresowanie przejęciem i uregulowaniem stanu władania części
gruntów wzdłuż drogi wojewódzkiej 655 - odcinka drogi wg ewidencji gruntów i budynków oznaczonego nr geod. 756/3
(Aleja Zwycięstwa) i 800/2 (ul. Kościuszki).

Zgodnie z art. 13 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – nieruchomość może
być przedmiotem darowizny na cele publiczne, a także przedmiotem darowizny dokonywanej między Skarbem
Państwa a jednostką samorządu terytorialnego, a także miedzy tymi jednostkami. W umowie darowizny określa się
cel, na który nieruchomość jest darowana. Darowizny nieruchomości stanowiącej przedmiot własności jednostki
samorządu terytorialnego dokonuje jej organ wykonawczy – za zgodą rady.
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