
UCHWAŁA NR XV/137/2020 
RADY GMINY CZERNIKOWO

z dnia 29 kwietnia 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny nieruchomości stanowiącej 
własność Skarbu Państwa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 t.j.) oraz art. 13 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na przyjęcie w formie darowizny na rzecz Gminy Czernikowo, 
z przeznaczeniem na realizacje celu związanego z zaspokajaniem potrzeb lokalnej wspólnoty 
z zakresu działalności społecznej i kulturalnej, nieruchomości zabudowanej stanowiącej 
własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Liciszewy, oznaczonej geodezyjnie jako 
działka nr 114 o powierzchni 0,1000, zapisanej w księdze wieczystej nr WL1L/00043743/9 
prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lipnie V Wydział Ksiąg Wieczystych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernikowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie

Nieruchomość położona w miejscowości Liciszewy oznaczona geodezyjnie jako 
działka nr 114 o powierzchni 0,1000 ha jest zabudowana obiektem budowlanym, który obecnie 
ze względu na stan techniczny nie nadaje się do użytkowania. Przedmiotowa nieruchomość 
przeznaczona będzie na realizację celu związanego z zaspokajaniem potrzeb lokalnej 
wspólnoty z zakresu działalności społecznej i kulturalnej.

Nieruchomość w/w z dniem 1 stycznia 2016 r. z mocy prawa przeszła na własność 
Skarbu Państwa reprezentowanego przez Starostę Toruńskiego.

W związku z tym Wójt Gminy Czernikowo wystąpił do Starosty Toruńskiego z prośbą 
o dokonanie przez Skarb Państwa darowizny na rzecz Gminy Czernikowo wyżej opisanej 
działki z przeznaczeniem na realizacje celu publicznego.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym przedmiotowa nieruchomość może zostać 
nabyta do gminnego zasobu nieruchomości za zgodą Rady Gminy.

Z tytułu nieodpłatnego nabycia powyższej nieruchomości budżet Gminy poniesie 
koszty aktu notarialnego.

Z uwagi na powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.


