
 

 

 

projekt 

Uchwała Nr        /        /2018 

Rady Gminy Michałowice 

z dnia                                     2018 r. 

 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny nieruchomości położonych  

w Sokołowie i w Pęcicach, w gminie Michałowice 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.), art. 13 ust. 2 oraz art. 37 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121  ze zm.) uchwala 

się, co następuje: 

§ 1 

Wyraża się zgodę na zbycie w drodze darowizny, na rzecz Powiatu Pruszkowskiego, nieruchomości 

uregulowanej w księdze wieczystej KW nr WA1P/00043934/6, stanowiącej działkę ewid. nr 351/3 

o pow. 105 m2, obręb ewid. Pęcice oraz nieruchomości uregulowanej w księdze wieczystej KW nr 

WA1P/00043491/8, stanowiącej działkę ewid. nr 166/6 o pow. 82 m2 oraz działkę ewid. nr 211/1  

o pow. 256 m2, obręb ewid. Sokołów, gmina Michałowice.  

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Uzasadnienie 

do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny 

nieruchomości położonych w Sokołowie i w Pęcicach, w gminie Michałowicach 

 Nieruchomość uregulowana w księdze wieczystej KW nr WA1P/00043491/8, stanowiąca 

między innymi działki nr ewid. 166/6 o pow. o pow. 82 m2 oraz nr ewid. 211/1 o pow. 256 m2, 

położone w obrębie ewid. Sokołów, w gminie Michałowice oraz nieruchomość uregulowana  

w księdze wieczystej KW nr WA1P/00043934/6, stanowiąca między innymi działkę ewid. nr 351/3 

o pow. o pow. 82 m2, położoną w obrębie ewid. Pęcice, stanowią własność Gminy Michałowice. 

Działki te położone są w pasie drogi powiatowej ul Sokołowskiej nr 3115 W.  

 Zarząd Powiatu Pruszkowskiego zwrócił się z wnioskiem o przekazanie w drodze 

darowizny, na rzecz Powiatu Pruszkowskiego ww. działek, z przeznaczeniem na cel publiczny 

wynikający z ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz z ustawy o samorządzie powiatowym, tj.  

związany z budową i utrzymywaniem dróg publicznych oraz realizacją zadań własnych Powiatu.   

 W celu zbycia nieruchomości znajdującej się w zasobie Gminy Michałowice, niezbędna jest 

zgoda Rady Gminy na dokonanie powyższej czynności.   

  

 

   

 


