
UCHWAŁA NR 35/106/19
ZARZĄDU POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie dokonania darowizny nieruchomości gruntowej położonej w Szklarskiej Porębie na 
rzecz Gminy Szklarska Poręba

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz § 12 ust. 1 uchwały
Nr X/60/15 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zasad 
gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Jeleniogórskiego
(Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 4122), uchwala się co następuje:

§ 1. Postanawia się dokonać na rzecz Gminy Szklarska Poręba darowizny nieruchomości 
gruntowej położonej w Szklarskiej Porębie obręb 0006, w granicach działki
nr 663 o pow. 0,0200 ha oraz obręb 0005, w granicach działki nr 551/2 o pow. 0,0058 ha, 
stanowiących własność Powiatu Jeleniogórskiego z przeznaczeniem cele publiczne tj. poszerzenie 
dróg publicznych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Geodezji, Kartografii
i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta Jeleniogórski

Krzysztof Wiśniewski

Członek Zarządu Powiatu

Artur Smolarek

Wicestarosta Jeleniogórski

Jarosław Kotliński
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Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 06 maja 2016 r. znak RN.6822.2.2016.RT.7 Burmistrz Miasta Szklarska
Poręba wystąpił o dokonanie darowizny w postaci prawa własności nieruchomości położonej
w Szklarskiej Porębie obręb 0006, stanowiącej działkę nr 663 o pow. 0,0200 ha oraz obręb 0005,
w granicach działki nr 551/2 o pow. 0,0058 ha, z przeznaczeniem cele publiczne tj. poszerzenie
dróg publicznych.

Zgodnie z § 12 ust. 1 uchwały X/60/15 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 września
2015 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu
Jeleniogórskiego, Zarząd Powiatu może dokonać darowizny na cele publiczne, a także dokonywać
darowizny na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Rada Miejska w Szklarskiej Porębie w uchwale z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Nr XXIV/294/16 wyraziła wolę nieodpłatnego nabycia przez Gminę Szklarska Poręba praw
do nieruchomości w drodze darowizny.

Nieruchomość będąca przedmiotem darowizny zostanie wykorzystana przez Gminę Szklarska
Poręba na realizację zadań własnych gminy – poszerzenie dróg publicznych.

Pismem z dnia 31.05.2019 r. znak RN.6822.2.2016/2019.RK.10 Gmina Szklarska Poręba
podtrzymała wolę przejęcia w/w nieruchomości w formie darowizny z przeznaczeniem na
realizację celu publicznego, tj. poszerzenie dróg.

Z dniem 1 stycznia 1999 r. mienie Skarbu Państwa obejmujące nieruchomość położoną
w Szklarskiej Porębie w granicach działki nr 551/2 o pow. 0,0058 ha, stało się z mocy prawa
własnością Powiatu Jeleniogórskiego. Zostało to potwierdzone decyzją Wojewody Dolnośląskiego
z dnia 31.12.1999 r. znak NGK.1a.8224/SP/6/8/99, w której określono wartość nieruchomości
w wysokości – 733,00 zł.

Z dniem 1 stycznia 1999 r. mienie Skarbu Państwa obejmujące nieruchomość położoną
w Szklarskiej Porębie w granicach działki nr 663 o pow. 0,0200 ha, stało się z mocy prawa
własnością Powiatu Jeleniogórskiego. Zostało to potwierdzone decyzją Wojewody Dolnośląskiego
z dnia 24.01.2000 r. znak NGK.1a.8224/SP/6/2/2000, w której określono wartość nieruchomości
w wysokości – 2.248,00 zł.

Przeniesienie prawa własności nieruchomości nastąpi w formie aktu notarialnego – umowa
darowizny.
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