
UCHWAŁA NR XLI/280/2018
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE

z dnia 31 lipca 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gminnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9)  lit. a)  ustawy  z dnia  8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  
nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.), Rada Miejska w Kałuszynie, uchwala co następuje:

§ 1. 

Wyraża się zgodę na dokonanie przez Gminę Kałuszyn darowizny na rzecz Województwa Mazowieckiego 
nieruchomości położonej w Kałuszynie przy ul. Mickiewicza, stanowiącej własność Gminy Kałuszyn, zgodnie 
z wpisem w księdze wieczystej KW Nr SI1M/00027577/5, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mińsku 
Mazowieckim, składającej się z dwóch działek ewidencyjnych oznaczonym jako działka nr 3516/4 i nr 3516/7 
o łącznej powierzchni 1.783 m2, obręb 0006 Kałuszyn.

§ 2. 

Nieruchomość, o której mowa w § 1 przeznaczona będzie na realizację zadań województwa związanych 
w szczególności z promocją i ochroną zdrowia – z przeznaczeniem na budowę nowego miejsca wyczekiwania dla 
Zespołu Ratownictwa Medycznego w Kałuszynie działającego w ramach Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej "RM MEDITRANS" Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Janusz Kazimierz Pełka

Id: 0C398E43-625F-4BD7-B941-C4810403D24A. Podpisany Strona 1



Uzasadnienie

Marszałek Województwa Mazowieckiego zwrócił się do Burmistrza Kałuszyna z wnioskiem o przekazanie
w drodze darowizny na rzecz Województwa Mazowieckiego nieruchomości położonej w Kałuszynie przy ul.
Mickiewicza, stanowiącej własność Gminy Kałuszyn, zgodnie z wpisem w księdze wieczystej KW Nr
SI1M/00027577/5, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim, składającej się z dwóch działek
ewidencyjnych oznaczonym jako działka nr 3516/4 i nr 3516/7 o łącznej powierzchni 1.783 m2, obręb
0006 Kałuszyn.

Przedmiotowa nieruchomość przeznaczona będzie na realizację zadań województwa związanych
w szczególności z promocją i ochroną zdrowia – z przeznaczeniem na budowę nowego miejsca wyczekiwania
dla Zespołu Ratownictwa Medycznego w Kałuszynie działającego w ramach Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej "RM MEDITRANS" Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego
w Siedlcach.

Zgodnie z przepisem art. 13 ust. 2 ustawy 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.

Darowizny nieruchomości stanowiącej przedmiot własności jednostki samorządu terytorialnego dokonuje
jej organ wykonawczy, za zgodą rady (ust. 2a art. 13 ustawy o gospodarce nieruchomościami).

W umowie darowizny określa się cel, na który nieruchomość jest darowan. W przypadku niewykorzystania
nieruchomości na ten cel darowizna podlaega odwołaniu.

Id: 0C398E43-625F-4BD7-B941-C4810403D24A. Podpisany Strona 1




