
 

UCHWAŁA Nr XXXVI/379/13 

RADY GMINY ZŁOTÓW 

z dnia 29 sierpnia 2013 r. 

 

 

 
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny udziału w prawie 

własności części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Stawnica 

                                

 

 

 

              Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  

gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ) oraz art. 13 ust. 2 i 2a  ustawy  z dnia 21 sierpnia1997 r. 

o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) uchwala się, 

co następuje: 

 

 

 

         §  1. Rada Gminy Złotów wyraża zgodę na dokonanie przez Gminę Złotów darowizny 

na rzecz Związku Gmin Krajny w Złotowie udziału w wysokości 248/1000 w prawie 

własności części nieruchomości gruntowej obejmującej działkę o numerze ewidencyjnym 

468/9 o powierzchni 0,0342 ha i działkę o numerze ewidencyjnym 468/11 o powierzchni 

5,6652 ha położonych w miejscowości Stawnica, gmina Złotów, objętych księgą wieczystą          

o numerze PO1Z/0003253/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Pile, X Zamiejscowy 

Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Złotowie. 

      

         §  2.  1. Darowizna następuje z przeznaczeniem pod budowę i utrzymywanie urządzeń 

służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów stałych, w tym ich składowanie                         

i utylizację. 

 

        2. W przypadku niewykorzystania darowanej nieruchomości zgodnie z celem 

określonym w ust. 1 darowizna podlega odwołaniu. 

 

         §  3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotów. 

 

 

         §  4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                   

 

UZASADNIENIE 

 

do uchwały Nr XXXVI/379/13 Rady Gminy Złotów z dnia 29 sierpnia 2013 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny udziału w prawie własności części 

nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Stawnica 

 

 

      Nieruchomości gruntowe położone w miejscowości Stawnica obejmujące działkę numer 

ewidencyjny 468/9 o powierzchni 0,0342 ha i działkę o numerze ewidencyjnym 468/11                     

o powierzchni 5.6652 ha objętych księgą wieczystą numer PO1Z/00032531/5 prowadzoną 

przez Sad Rejonowy w Pile, X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Złotowie 

stanowią  współwłasność w 248/1000 częściach Gminy Złotów, 478/1000 częściach Gminy 

Miasta Złotów, w 191/1000 częściach Gminy i Miasta Krajenka oraz w 83/1000 częściach 

Gminy Tarnówka. 

 

      Działka numer ewidencyjny 468/9 przeznaczona jest pod teren drogi publicznej a działka 

numer ewidencyjny 468/11 przeznaczona jest pod tereny składowania i utylizacji odpadów 

stałych i tereny zieleni izolacyjnej, co jest zgodne ze zmianą miejscowego planu ogólnego 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów we wsi Stawnica, uchwalonego uchwałą  

Nr XXVI/283/2001 Rady Gminy Złotów z dnia 25 stycznia 2001 r. 

 

      Mając powyższe na uwadze, Wójt Gminy Złotów proponuje podjęcie uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na dokonanie darowizny 248/1000 udziału w prawie własności części 

nieruchomości gruntowych wyżej opisanych położonych w miejscowości Stawnica na rzecz 

Związku Gmin Krajny z Złotowie. 

 

 

 


