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UCHWALA NR
RADY POWIATU W SLAWN1E
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2016 r.

w sprawie wyrazcnia zgody na przenicsienie w drodze darowizny na rzecz Gminy Darlowo nieruchomosci
stanowiqcej wlasnosc Powiatu Slawieriskiego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie powiatowym (j. t. Dz.U. z 2016 r.
poz.814, poz. 1579), art. 13 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz.
U. z 2015 r. poz. 1774,1777), Rada Powiatu w Slawnie uchwalaco nastepuje:
§ 1. Wyraza si? zgode na przeniesienie w drodze darowizny na rzecz Gminy Dartowo nieruchomosci bedacej
vvlasnoscia Powiatu Slawietiskiego, stanowiacej di'oge polozona w wojewodztwie zachodniopomorskim,
povviecie slawiehskim, jednostce ewidencyjnej Darlowo-G:
1) dzialki nr 393 o pow. 0.86 ha polozonej w obrebie ewidencyjnym Krupy;
2) dzialki nr 193 o pow. 1,62 ha poiozonej w obrebie ewidencyjnym Sinczyca.
§ 2, Celem darowizny jest wykorzystanie nieruchomosci jako drogi publicznej.
§ 3. Wykonanie uchwaly powierza sie Zarzadowi Powiatu w Slawnie.
§ 4. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.
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Uzasadnienie
W zwiazku z podjet£| uchwalcj w sprawie pozbawienia drogi powiatowej nr 3704Z dr.woj.nr
203 - Siriczyca przebiegajacej przez teren powiatu slawieriskiego kategorii drogi powiatowej,
na pocistawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie powiatowym (j. t.
Dz. U. z 2016 r. poz.814, poz. 1579), art. 13 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomosciami (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774,1777), Rada Powiatu w Siawnie
zobowiazana jest do wyrazenia zgody na przemesienie w drodze darowizny na rzecz Gminy
Darlowo nieruchomosci b^dacej wlasnosciq Powiatu Slawienskiego, stanowiacej droge
polozona^ w woje~w6dztwie

zachodniopomorskim, powiecie

slawienskim, jednostce

ewidencyjnej Darlowo-G:
1) dzialki nr 393 o pow. 0,86 ha polozonej w obrebie ewidencyjnym Krupy;
2) dzialki nr 193 o pow. 1,62 ha polozonej w obrebie ewidencyjnym Sinczyca.

