
  

 

UCHWAŁA Nr XXIX/173/2017 

RADY  POWIATU  KĘPIŃSKIEGO 

z  dnia  24 marca 2017  roku 

 

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność 

Powiatu Kępińskiego  

 

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

(Dz. U. z  2016 r. poz. 814 ze zm.) i art. 13 ust. 2 i ust. 2a w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z 

dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147  ze zm.) 

oraz § 3 pkt 3 załącznika Nr 1 do uchwały Nr XVIII/133/2012 Rady Powiatu Kępińskiego z 

dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi 

własność Powiatu Kępińskiego (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012 r. poz. 2353) uchwala 

się, co następuje: 

 

§ 1 

Wyraża się zgodę na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Łęka Opatowska, nieruchomości 

stanowiących własność Powiatu Kępińskiego, położonych w obrębie geodezyjnym Zmyślona 

Słupska, gmina Łęka Opatowska oznaczonych w operacie ewidencji gruntów jako działki nr: 

70/5 o pow. 0,0654 ha i 95/4 o pow. 0,0120 ha, dla których Sąd Rejonowy w Kępnie prowadzi 

księgę wieczystą nr KZ1E/00062241/5 

. 

        § 2 

 

Nieruchomości opisane w § 1 będą darowane na rzecz gminy Łęka Opatowska, z uwagi na fakt, 

że stanowią ciąg drogi gminnej. 

 

                        § 3 
 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Zarządowi  Powiatu  Kępińskiego. 

        § 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

Uzasadnienie 

 do uchwały Nr XXIX/173/2017 

RADY  POWIATU  KĘPIŃSKIEGO 

z  dnia  24 marca 2017  roku 

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność 

Powiatu Kępińskiego 
 

         Zarząd Powiatu Kępińskiego na posiedzeniu w dniu 19 stycznia 2017 roku, pozytywnie 

zaakceptował wniosek Wójta Gminy Łęka Opatowska o nieodpłatne przekazanie działek nr: 

70/5 o pow. 0,0654 ha i 95/4 o pow. 0,0120 ha położonych w obrębie geodezyjnym 

Zmyślona Słupska,  gmina Łęka Opatowska,  dla których Sąd Rejonowy w Kępnie prowadzi 

księgę wieczystą numer KZ1E/00062241/5, stanowiących własność Powiatu Kępińskiego – na 

rzecz Gminy Łęka Opatowska. Jednocześnie pismem nr ZPPPG.271.1.2017 z dnia 16 stycznia 

2017 roku Wójt Gminy Łęka Opatowska podniósł, że przedmiotowe działki znajdują się w 

ciągu drogi gminnej planowanej do przebudowy. 

         Podstawę do działania w przedmiotowym zakresie stwarza art. 12 pkt 8 lit a, ustawy z 

dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814 ze zm.) w którym 

jest zapisane m. in.: „Do wyłącznej właściwości rady powiatu należy podejmowanie uchwał w 

sprawach majątkowych powiatu dotyczących m in. zasad nabywania i zbywania 

nieruchomości…” oraz art. 13 ust. 2 i ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) w których jest zapisane m. in.: 

„nieruchomość może być przedmiotem darowizny na cele publiczne (…) W umowie darowizny 

określa się cel, na który nieruchomość jest darowana. W przypadku niewykorzystania 

nieruchomości na ten cel darowizna podlega odwołaniu.”. 

 

Natomiast zgodnie z § 3 pkt 3  załącznika Nr 1 do uchwały Nr XVIII/133/2012 Rady 

Powiatu Kępińskiego z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad gospodarowania 

nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Kępińskiego (Dz. Urz. Woj. 

Wielkopolskiego z  2012 r. poz. 2353) – Zgoda Rady Powiatu jest wymagana w razie  nabycia 

lub zbycia nieruchomość w drodze darowizny, niezależnie od jej wartości”.  

 

 

W związku z powyższym, podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


