
 

          

 

UCHWAŁA Nr XXIII/181/2021 

RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE 

z dnia 29 stycznia 2021  

 

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości gruntowej 

gminnej drogi dojazdowej stanowiącej własność Miasta i Gminy Sochocin  

 

Na  podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713)  w związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia  

21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990z późn. 

zm.) Rada Miejska w Sochocinie uchwala, co następuje: 

 

§1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne przekazanie nieruchomości gminnej drogi dojazdowej 

oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 59 położonej w miejscowości Ciemniewo 

Budy, o powierzchni 0,10 ha  stanowiącej własność Miasta i Gminy Sochocin.  

Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr PL1L/00045630/3. 

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy. 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  

  

                                                                

 
 

  

         

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

UZASADNIENIE 

UCHWAŁY Nr XXIII/181/2021 

RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE 

z dnia 29 stycznia 2021 

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej gminnej drogi 

dojazdowej stanowiącej własność Miasta i Gminy Sochocin  

 

 Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym do właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych 

gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących nabycia, zbycia i obciążania 

nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata,  

o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej.   

 Zgodnie z art. 13 ust. 2 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. 

           W dniu 18 grudnia Gmina Ojrzeń wniosła o nieodpłatne przekazanie gminnej drogi 

dojazdowej działki nr ewid. 59 położonej w miejscowości Ciemniewo Budy, gm. Sochocin. 

Przedmiotowa droga stanowi jeden ciąg komunikacyjny z drogą gminną w miejscowości Osada 

Wola, gm. Ojrzeń. Gmina Ojrzeń zobowiązuje się utrzymywać drogę oraz wykonać 

nawierzchnię asfaltową.  

           W związku z powyższym przedkładam  uchwałę w sprawie wyrażenia zgody                   na 

nieodpłatne przekazanie nieruchomości na rzecz Gminy Ojrzeń stanowiącej własność Miasta i 

Gminy Sochocin.  

 

 

 
 

 

 

 

 


