
UCHWAŁA NR XLI/226/2018
RADY POWIATU RAWSKIEGO

z dnia 12 września 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny na rzecz Miasta Rawa Mazowiecka 
samodzielnych lokali mieszkalnych  w budynku przy ul. Reymonta 11

Na podstawie art. 12 pkt. 11, art. 32 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
powiatowym ( tekst jednolity z roku  2018   Dz.U. poz.  995 ze zmianą w  2018 roku Dz.U. poz. 1000, poz. 1349),  
art. 13 ust. 2 i ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2018 
roku Dz.U. poz. 121 ze zmianami w roku 2018 Dz.U. poz. 50, poz. 650, poz. 1000, poz. 1089)  oraz § § 5 i § 
6 pkt 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. WŁ z roku 2011 nr 
153 poz. 1473) Rada Powiatu Rawskiego uchwala, co następuje :

§ 1. Wyraża się zgodę na zbycie w formie darowizny na rzecz Miasta Rawa Mazowiecka, dwóch 
samodzielnych lokali mieszkalnych  ( nr 4 i nr 5 ) wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w prawie 
własności gruntu, na którym zlokalizowany jest budynek wielolokalowy przy ul. Reymonta 11, określonych 
szczegółowo w Zaświadczeniu o samodzielności lokali.

§ 2. Wartość przedmiotu darowizny została określona przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie 
szacunkowym  na kwotę 25.000 zł.

§ 3. Darowizny dokonuje się  na cele mieszkaniowe.

§ 4. Koszty związane z nabyciem ponosi obdarowany .

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu 
Rawskiego

Maria Charążka
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UZASADNIENIE

W myśl art. 13 ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst

jednolity z 2018 roku Dz.U. poz. 121 ze zmianami w roku 2018 Dz.U. poz. 50, poz. 650, poz. 1000, poz.

1089) darowizny nieruchomości stanowiącej przedmiot własności jednostki samorządu terytorialnego

dokonuje jej organ wykonawczy -za zgodą rady.

Tak więc podjęcie niniejszej Uchwały przez Radę Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej jest

niezbędne dla dokonania czynności prawnej przeniesienia własności w formie darowizny przez Zarząd

Powiatu Rawskiego.
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