UCHWAŁA NR L/47612017
RADY MIEJSKIEJ W KOLE
z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie
gruntowej położonej w Kole przy ul. PCK

w drodze darowizny nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późno zm.) oraz art. 13 ust. 2
i ust. 2austawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późno zm.) Rada Miejska w Kole uchwala co
następuje:
§ 1 Wyraża się zgodę na przekazanie na rzecz Powiatu Kolskiego w drodze
darowizny na cel publiczny nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę gruntu,
oznaczonej nr geodezyjnym 62/3 (ark. mapy 23) o powierzchni 0,0091 ha położonej
w Kole przy ul. PCK.
§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Koła.
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do
UCHWAŁ y NR L/476/2017
RADY MIEJSKIEJ W KOLE
z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie
gruntowej położonej w Kole przy ul. PCK

w drodze darowizny nieruchomości

Zgodnie
z obowiązującym
miejscowym
planem
zagospodarowania
przestrzennego miasta Koła w rejonie ulic: Toruńskiej, Sienkiewicza, Jana Pawła II,
Blizna i Kolejowa
zatwierdzonym
Uchwałą
Rady Miejskiej
w Kole
Nr XLVII/337/2006 z dnia 28 lutego 2006 r. działka nr 62/3 (ark. mapy 23)
usytuowana jest na terenie dróg publicznych, klasy drogi lokalnej KD-3.
Z wnioskiem do Burmistrza Miasta Koła o przekazanie nieruchomości
w drodze darowizny zwrócił się Zarząd Powiatu Kolskiego.
Działka nr 62/3 (ark. mapy 23) położona jest w strefie pośredniej miasta
Koła, przy drodze o nawierzchni asfaltowej. Zajęta jest pod pas drogowy drogi
powiatowej, utwardzona płytkami chodnikowymi.
Wartość rynkowa przedmiotowej nieruchomości w sporządzonym przez
rzeczoznawcę majątkowego operacie szacunkowym z dnia 30.10.2017 r. wynosi
6900,00 zł (słownie: sześć tysięcy dziewięćset złotych 001100).
Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami, nieruchomość może być z zastrzeżeniem art. 59 ust. 1,
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.
Przekazanie nieruchomości niezbędne jest celem uregulowania jej stanu
prawnego.
Z uwagi na powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

