Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY SŁAWNO
z dnia .................... 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze darowizny prawa własności nieruchomości
stanowiącej własność Powiatu Sławieńskiego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1515, 1890) oraz art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z
2015 r. poz.1774, 1777, z 2016 r. poz. 65)
Rada Gminy Sławno uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie przez Gminę Sławno w drodze darowizny prawa własności
nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 335 o powierzchni
0,3208 ha, położonej w jednostce ewidencyjnej Sławno, obrębie 0002, stanowiącej własność Powiatu
Sławieńskiego.
§ 2. Nieruchomość opisana w § 1 będzie służyć realizacji funkcji użyteczności publicznej.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławno.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
W związku z toczącym się w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji postępowaniem w sprawie
ustanowienia prawa własności budynku przy ul. M. C. Skłodowskiej 9, w którym obecnie swoją siedzibę mają
władze Gminy Sławno oraz Urząd Gminy Sławno, istnieje duże prawdopodobieństwo niekorzystnego dla naszej
gminy rozstrzygnięcia sprawy, czego konsekwencją będzie utrata prawa do dysponowania nieruchomością. W
zaistniałej sytuacji, koniecznym jest wyznaczenie nowego miejsca na siedzibę władz Gminy Sławno, Urzędu
Gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych. Odpowiednim miejscem na a realizację takiej funkcji publicznej
jest budynek po zlikwidowanym Zespole Szkół Zawodowych w Sławnie, zlokalizowany na należącej do
Starostwa Powiatowego w Sławnie działce nr 335 o powierzchni 0,3208 ha, przy ul. I Pułku Ułanów.
Zgodnie z art. 13 ust 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1777 z późn. zm.) nieruchomość może być przedmiotem darowizny na cele publiczne między jednostkami
samorządu terytorialnego, przy czym w umowie darowizny określa się cel, na który nieruchomość została
darowana.
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