
                                                       U c h w a ł a   Nr  48/VI /07
                            
                                              Rady Miejskiej w Gostyninie 
                                                  z dnia 28 marca 2007 r.

        w sprawie: dokonania darowizny na cel publiczny nieruchomości gruntowych na rzecz
                          Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem pod budowę odcinka drogi
                          wojewódzkiej nr 265 / obwodnicy / w Gostyninie  pomiędzy ulicami: 
                          Jana Pawła II  i Zamkową.

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt. 9a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
/Dz. U. z 2001 r.  Nr 142 poz. 1591 ze zm./, art. 13 ust. 2 i ust. 2a w związku z art. 6 pkt. 1  
oraz art. 25 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  
/Dz.  U.  z  2004  r.  Nr  261  poz.  2603  ze  zm./  Rada  Miejska  w  Gostyninie  uchwala  co  
następuje:

                                                            §  1

Dokonać darowizny  na cel publiczny nieruchomości gruntowych  na rzecz Województwa  
Mazowieckiego  z  przeznaczeniem  pod  budowę  odcinka  drogi  wojewódzkiej  nr  265  
/obwodnicy/, objętej decyzją Nr 10/2006 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 11 sierpnia  
2006 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, obejmującego budowę odcinka 
drogi wojewódzkiej nr 265  pomiędzy ulicami : Jana Pawła II i Zamkową w Gostyninie.

                                                          §  2

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Burmistrzowi  Miasta  Gostynina  i  zobowiązuje  się  
Burmistrza Miasta Gostynina w ramach wykonania niniejszej uchwały do szczegółowego  
określenia  przedmiotu  darowizny  poprzez  wskazanie  położenia  nieruchomości,  numerów 
ewidencyjnych  i  powierzchni  działek  w  oparciu  o  decyzje  Wojewody  Mazowieckiego  
zatwierdzające projekt budowlany i  udzielające pozwolenia na budowę w ramach wyżej  
opisanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

                                                         §   3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

        
                                                             
                                                                          Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                     
                                                                                           Jolanta Syska-Szymczak



Uzasadnienie

       Stosownie do Porozumienia zawartego w dniu 13.01.2006 r. pomiędzy  Zarządem 
Województwa  Mazowieckiego  a  Burmistrzem  Miasta  Gostynina  w  przedmiocie  
usprawnienia ruchu tranzytowego na drodze wojewódzkiej nr 265 w m. Gostyninie  
m.  in.  w zakresie  dokonania przez  Gminę  Miasta Gostynina z  własnych środków 
wykupu gruntów pod planowaną inwestycję (budowę odcinka drogi wojewódzkiej nr  
265 – obwodnicy - pomiędzy ulicami Jana Pawła II i Zamkową) oraz przekazania  
wykupionych  gruntów  nieodpłatnie  na  rzecz  Samorządu  Województwa 
Mazowieckiego  -  Gmina  Miasta  Gostynina  dokonała  wykupu  gruntów  pod 
projektowaną obwodnicę i przekazuje je celem rozpoczęcia realizacji inwestycji.
   Nadmienić  należy,  iż  Ustawa  o  gospodarce  nieruchomościami  dopuszcza 
możliwość dokonywania darowizn nieruchomości pomiędzy jednostkami samorządu 
terytorialnego na cel publiczny za zgodą rady gminy.
    W rozumieniu  wyżej  cytowanej  ustawy  budowa  drogi  jest  celem publicznym 
służącym dla  potrzeb  ogólnokrajowych  oraz  dla  potrzeb  społeczności  lokalnej  w 
zakresie bezpieczeństwa.

        Reasumując, powyższa uchwała posiada prawne i merytoryczne uzasadnienie.  


