
UCHWAŁA NR LIII/303/2022 
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ 

z dnia 29 listopada 2022 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Powiat Rawski  darowizny nieruchomości położonej 
w miejscowości Rylsk z przeznaczeniem pod drogę publiczną 

Na podstawie 12 pkt. 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 
z 2022 r. poz. 1526), art. 13 ust. 2 w zw. z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 815 oraz z 2022 r. 
poz. 1846 i poz. 2185) i § 6 pkt 1 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 2011 r. nr 153 poz. 1473) Rada Powiatu Rawskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na przyjęcie przez Powiat Rawski darowizny nieruchomości gruntowej stanowiącej 
własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Rylsk, gminie Regnów, oznaczonej w ewidencji gruntów 
i budynków jako działka nr 101/9 o pow. 1,13 ha, ujawnionej w księdze wieczystej LD1R/00038469/8 
z przeznaczeniem na cel publiczny pod drogę publiczną kategorii drogi powiatowej. 

§ 2. Działka opisana w § 1 stanowi fragment ciągu drogi publicznej, kategorii powiatowej– nr 4105 Rossocha – 
Zuski. 

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca Rady Powiatu 
Rawskiego 

 
 

Maria Charążka 
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Uzasadnienie 

Przedmiotem darowizny Skarbu Państwa na rzecz Powiatu Rawskiego jest nieruchomość oznaczona w egib 
nr 101/9 o pow. 1,13 ha, poł. w obr. Rylsk, która stanowi ciąg drogi publicznej, powiatowej nr 4105 Rossocha – 
Zuski. Zgodę na zbycie nieruchomości w formie darowizny na rzecz Powiatu Rawskiego wyraził Wojewoda 
Łódzki Zarządzeniem nr 213/2022 z dnia 21 października 2022 r. w sprawie darowizny nieruchomości Skarbu 
Państwa. Zgodnie z §6 pkt. 1 Uchwały Nr V/42/2011 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 
29 marca 2011 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Powiatu Rawskiego zgoda 
Rady Powiatu wymagana jest podczas nabycia nieruchomości, której wartość przekracza kwotę 100.000 EURO. 
Wartość prawa własności nieruchomości będącej przedmiotem darowizny zgodnie z operatem szacunkowym 
sporządzonym w dniu 12.09.2022 r. przez rzeczoznawcę majątkowego Pana Krzysztofa Sulickiego wynosi 
1 579 100,00 zł. W oparciu o ogłoszony przez NBP na dzień 21.11.2022 r. bieżący, średni kurs waluty EURO 
wynoszący 4,70 wartość prawa własność nieruchomości wynosi 335 978,72 EURO, co stanowi podstawę do 
podjęcia uchwały Rady Powiatu. 
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