
UCHWAŁA NR XXXI/169/2017
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ

z dnia 29 listopada 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017 roku 
poz. 1868) oraz art. 37 ust. 2 pkt 2, art. 6 pkt 6, art. 34 ust. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomościami (Dz.U. z 2016 poz. 2147 ze zmianami z 2017 roku Dz.U. poz. 624, poz. 820, poz. 1509, 
poz. 1566) i § 5 ust. 2 Uchwały Nr V/42/2011 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 29 marca 
2011 roku w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Powiatu Rawskiego (Dz.Urz. Woj. 
Łódz. Nr 153 poz. 1473) Rada Powiatu Rawskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż, w trybie bezprzetargowym na rzecz Gminy Biała Rawska,  prawa własności 
nieruchomości będącej własnością  Powiatu Rawskiego, dla której urządzona jest księga wieczysta 
LD1R/00034667/8, składającej się z niezabudowanych działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 
254/9, 254/10 i 253/14, położonych w obrębie nr 2 miasta Biała Rawska. Zbywaną nieruchomość Gmina Biała 
Rawska  przeznaczy na cel publiczny.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu

Maria Charążka
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Uzasadnienie

Burmistrz Miasta i Gminy Biała Rawska wystąpił z prośbą o przekazanie na rzecz Gminy Biała Rawska
niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie r 2 miasta Biała Rawska przy ul. Mickiewicza, składającej
się z działek o numerach ewidencyjnych 254/9,254/10 i 253/14 o łącznej powierzchni 0,4569ha.

Nieruchomość ta stanowi własność Powiatu Rawskiego i posiada urządzoną księgę wieczystą nr
LD1R/00034667/8. Część nieruchomości - działki nr 253/14 wykorzystywana jest na ogródek rekreacyjny,
a pozostała jej część stanowi teren zalewowy. Działka nr 254/9 w części stanowi zbiornik wodny, a działka nr
254/10 stanowi drogę wewnętrzną - dojazd.

Nieruchomość wykorzystywana była dotychczas i będzie w przyszłości na potrzeby Środowiskowego Domu
Samopomocy Społecznej w Białej Rawskiej (jednostki organizacyjnej Gminy Biała Rawska) zlokalizowanego
w budynku na sąsiedniej, przyległej nieruchomości. Dom świadczy usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami
psychicznymi i upośledzeniem umysłowym.

Nieruchomość została oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 124.000 zł netto.

Zasadą jest, że zbycie nieruchomości następuje w drodze przetargu. Jednakże w myśl
art. 37 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 6 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami, nieruchomość jest
zbywana w drodze bezprzetargowej, jeżeli zbycie następuje między jednostkami samorządu terytorialnego ( tut.
między Powiatem Rawski a Gminą Biała Rawska) dla realizacji celów publicznych.

Zgodnie zaś z § 5 ust. 2 Zasad gospodarowania nieruchomościami Powiatu Rawskiego, zbycie
nieruchomości przez Powiat w trybie bezprzetargowym wymaga zgody Rady Powiatu. Dlatego też podjęcie
niniejszej uchwały jest konieczne dla skutecznego przeprowadzenia transakcji sprzedaży
- kupna.
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