
UCHWAŁA NR XXXV/466/17
RADY MIEJSKIEJ BRZEGU

z dnia 20 października 2017 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie darowizny.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( 
Dz. U. z 2017 roku, poz.1875 ) oraz  art.13 ust.2 i ust.2a, art.17 ust.1 i 3 i art. 6 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 roku poz. 2147, poz. 2260, Dz. U. z 2017 roku 
poz. 624, poz. 820, poz. 1509, poz. 1529, poz. 1595 )Rada Miejska Brzegu

uchwala co następuje : 

§ 1. Wyraża się zgodę na dokonanie na rzecz Skarbu Państwa – Okręgowego Inspektoratu Służby 
Więziennej w Opolu darowizny nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzeg, położonych w Brzegu 
przy ulicy Saperskiej oznaczonych jako działki: 

- nr 144/2 o pow. 0,9129 ha, KW OP1B/00018339/6 

- nr 146 o pow. 0,1979 ha, KW OP1B/00041949/5  obie z arkusza mapy 7, obręb Południe.

§ 2. Nieruchomość opisana w § 1 darowana będzie na cele publiczne - pod budowę nowej jednostki 
penitencjarnej. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzegu. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej Brzegu

Barbara Mrowiec
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Uzasadnienie
do Uchwały NR XXXV/466/17

Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 20 października 2017 r.

Nieruchomości, które dotyczą niniejszej uchwały, obejmują niezabudowane działki nr 144/2 i 146, obie
z arkusza mapy 7, obręb Południe o łącznej pow. 1,1108 ha, które położone są w Brzegu przy ulicy
Saperskiej.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Brzegu
przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem E21P/U - funkcja
przemysłowa, produkcyjna, magazynowa, transportowa z towarzyszącą zielenią i pojedynczymi
mieszkaniami; funkcja usługowa wraz z towarzyszącym mieszkalnictwem oraz zielenią; dodatkowo działka
nr 146 w części położona jest na terenie oznaczonym symbolem E20RP/W - funkcja otwarte tereny upraw
rolnych, łąk, łęgów; funkcja wody otwarte oraz zbiorniki retencyjne.

Nieruchomość przeznaczona jest do zbycia w drodze darowizny z przeznaczeniem na budowę nowej
jednostki penitencjarnej.

Zgodnie z art. 13 ust. 2a ustawy o gospodarce nieruchomościami darowizny nieruchomości stanowiącej
przedmiot własności jednostki samorządu terytorialnego dokonuje jej organ wykonawczy za zgodą rady.

Wobec powyższego niezbędne jest uzyskanie zgody Rady Miejskiej Brzegu.
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