U C H W A Ł A NR XXXVI/237/ 2013
Rady Gminy Manowo
z dnia 25 października 2013 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie drogi w Grzybnicy

Na podstawie:
- art. 18 ust. 2, pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.
594, zm. poz. 645),
- art. 13 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U z 2010 r. Nr
102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323,
z 2011 r. Nr 64 poz. 341, Nr 106 poz. 622, Nr 115 poz. 673, Nr 129 poz. 732, Nr 130 poz. 762, Nr 135 poz.
789, Nr 163 poz. 981, Nr 187 poz. 1110, Nr 224 poz. 1337, z 2012 r. poz. 908, poz. 951, poz.1256, poz.
1429, poz. 1529), Rada Gminy Manowo uchwala się, co następuje:

§ 1. Zezwala się na nieodpłatne przekazanie, na rzecz Nadleśnictwa Bobolice, działki
stanowiącej drogę o pow. 0,38 ha, położonej w Grzybnicy o numerze ewidencyjnym
65/1.
§ 2. Darowizny dokonuje się z przeznaczeniem pod drogi wewnętrzne w celu połączenia
z istniejąc siecią dróg leśnych i udostępnieniu społeczeństwu.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Manowo.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie
Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Manowo.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY GMINY MANOWO w sprawie
nieodpłatnego przekazania działki nr 65/1 w Grzybnicy

W dniu 09 września 2013 roku Nadleśniczy Nadleśnictwa Bobolice wystąpił z
wnioskiem do Wójta Gminy o przekazanie na rzecz Nadleśnictwa Bobolice działki nr
65/1 położonej w Grzybnicy. Po przejęciu tej drogi, Nadleśnictwo Bobolice zobowiązuje
się ją wyremontować i połączyć z istniejącą siecią dróg leśnych. Remont tej drogi
pozytywnie wpłynie na ułatwienie wywozu drewna, zmniejszenie odległości zrywkowych
podrażających koszty pozyskania drewna. Ponadto pozwoli na sprawne przeprowadzenie
ewentualnych akcji gaśniczych.
Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami nieruchomość może być
przedmiotem darowizny na cele publiczne, a także przedmiotem darowizny dokonywanej między
Skarbem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego, a także między tymi jednostkami. W
umowie darowizny określa się cel, na który nieruchomość jest darowana. W przypadku
niewykorzystania nieruchomości na ten cel darowizna podlega odwołaniu.

