
UCHWAŁA NR XXVII/330/20 
RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE 

z dnia 30 grudnia 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny przez Miasto i Gminę Bierutów prawa 
własności nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r., 
poz.713 z późn.zm.) oraz art.11 ust.2 i art.13 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz.U. z 2020r., poz.1990), Rada Miejska w Bierutowie uchwala co następuje: 

§ 1. Wyraża zgodę na nabycie przez Miasto i Gminę Bierutów w drodze darowizny prawa własności 
nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka obręb Jemielna, AM2, nr 56/4,               
o powierzchni 0,6503 ha, uregulowanej w księdze wieczystej nr WR1E/00097026/8, prowadzonej przez Sąd 
Rejonowy w Oleśnicy, stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego. 

§ 2. Przekazanie nieruchomości opisanej w §1 następuje na cele związane z realizacją zadań własnych 
Miasta i Gminy Bierutów, tj. w celu urządzenia na nieruchomości boiska sportowego, powiększenia placu 
zabaw oraz urządzenia terenu rekreacyjnego służącego do wspólnego wypoczynku mieszkańców wsi Jemielna 
i pensjonariuszy Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie Filia w Jemielnej. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bierutowa. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Bierutowie. 

 

   

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Bierutowie 

 
 

Irena Wysocka-Przybyłek 
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UZASADNIENIE

Zgodnie z przepisami art.18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2020 r., poz.713 z późn.zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał
w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad nabywania,
zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony
dłuższy niż 3 lata.

Przedmiotem uchwały jest nieruchomość stanowiąca własność Powiatu Oleśnickiego tj. działka
obręb Jemielna, nr 56/4 AM2 o pow. 0,6503 ha.

Burmistrz Bierutowa wystąpił do Zarządu Powiatu Oleśnickiego o przekazanie w formie darowizny
wymienionej działki na cel związany z urządzeniem boiska sportowego, powiększenia placu zabaw dla
dzieci oraz urządzenia terenu rekreacyjnego służącego do wspólnego wypoczynku mieszkańców wsi
Jemielna i pensjonariuszy Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Jemielnej.

W dniu 30 listopada 2020 r. Rada Powiatu Oleśnickiego w uchwale nr XX/189/2020 wyraziła zgodę
na dokonanie darowizny działki stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego, oznaczonej ewidencyjnie jako
działka nr 56/4 AM2 obrębu Jemielna, na cele j.w.

W związku z powyższym, w celu zawarcia notarialnej umowy w wyniku której nastąpi darowizna
wym. działki na rzecz Miasta i Gminy Bierutów, musi być przyjęta stosowna uchwała Rady Miejskiej w
Bierutowie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Bierutowie

Irena Wysocka - Przybyłek
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