UCHWAŁA NR XXXVIII/240/2021
RADY MIEJSKIEJ W WIŚLICY
z dnia 24 czerwca 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez Gminę Wiślica darowizny nieruchomości położonej
w Wiślicy.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 litera „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.), Rada Miejska w Wiślicy uchwala, co następuje:
§ 1.
Wyraża się zgodę na dokonanie przez Gminę Wiślica darowizny na rzecz Skarbu Państwa niezabudowanej
nieruchomości gruntowej położonej w Wiślicy, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 971/4
o powierzchni 0,1500 ha, stanowiącej własność Gminy Wiślica, dla której Sąd Rejonowy w Busku-Zdroju
prowadzi księgę wieczystą KI1B/00035846/3.
§ 2.
Darowizny nieruchomości dokonuje się z przeznaczeniem na cel publiczny – budowę Posterunku Policji
w Wiślicy.
§ 3.
W przypadku niewykorzystania nieruchomości na cel określony w § 2 darowizna podlega odwołaniu.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wiślica.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXXVIII/240/2021 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 24.06.2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez Gminę Wiślica darowizny nieruchomości położonej w
Wiślicy
Rada Miejska w Wiślicy widząc pilną potrzebę zapewnienia mieszkańcom gminy Wiślica poczucia
bezpieczeństwa,

wyraża

zgodę

na

przekazanie

nieruchomości

oznaczonej

w ewidencji gruntów jako działka nr 971/4 o powierzchni 0,1500 ha, na potrzeby związane
z budową Posterunku Policji w Wiślicy.
Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica dnia 8 kwietnia 2021 r. wydał decyzję Nr 4/2021
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, znak: RS.II.6733.1.2021, w której ustalono lokalizację
inwestycji
21

celu

sierpnia

publicznego.

1997

r.

o

Zgodnie

gospodarce

z

art.

6

nieruchomościami,

pkt
celem

7

ustawy

publicznym

z
jest

dnia
budowa

i utrzymywanie obiektów oraz urządzeń niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego –
budowa

budynku

Posterunku

Policji

wraz

z

realizacją

urządzeń,

obiektów

i instalacji gwarantujących funkcjonowanie inwestycji zgodnie z przeznaczeniem.
Dokonanie darowizny przedmiotowej działki pozwoli na wdrożenie procesu budowlanego
Posterunku.
Stosownie do art. 13 ust. 2 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 między tymi jednostkami. W umowie darowizny określa się cel, na który
nieruchomość jest darowana. W przypadku niewykorzystania nieruchomości na ten cel darowizna podlega
odwołaniu. Zgodnie z art. 13 ust. 2a

ww. ustawy darowizny nieruchomości stanowiącej przedmiot

własności jednostki samorządu terytorialnego dokonuje jej organ wykonawczy – za zgodą rady.
Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.
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