
UCHWAŁA NR XXIX/215/2012
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE

z dnia 29 listopada 2012 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. „o samorządzie gminnym” (tj. Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), w związku z art. 6 ust. 4, art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ust. 2 i 2a ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997r. „o gospodarce nieruchomościami” (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. 
zmianami) Rada Miejska w Żarowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na darowanie Skarbowi Państwa – Dolnośląskiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń 
Wodnych we Wrocławiu, Oddział w Świdnicy, nieruchomości stanowiących własność Gminy Żarów: 

- działka Nr 169/4 o pow. 0,0045 ha, obręb 0004 Imbramowice, księga wieczysta nr SW1S/00019267/1, 

- działka Nr 436/1 o pow. 0,0161 ha, obręb 0004 Imbramowice, księga wieczysta nr SW1S/00019268/8, 

- działka Nr 259/3 o pow. 0,0022 ha, obręb 0002 Buków, księga wieczysta nr SW1S/00019265/7, 

- działka Nr 259/5 o pow. 0,0020 ha, obręb 0002 Buków, księga wieczysta nr SW1S/00019265/7. 

§ 2. Darowane nieruchomości – własność Gminy Żarów – są niezbędne do realizacji celu publicznego, którym 
jest odbudowa i regulacja potoku Tarnawka. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie

do Uchwały 

w sprawie: wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości 

Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Oddział w Świdnicy realizuje zadanie pn.: 
„Tarnawka – odbudowa koryta potoku gm. Żarów”. W związku z powyższym DZMiUW zwrócił się do Gminy 
Żarów o nieodpłatne przekazanie działek Nr 169/4, Nr 436/1 położonych w Imbramowicach oraz działek Nr 259/3 
i Nr 259/5 położonych w Bukowie. Przejecie przez DZMiUW w/w działek pod koryta potoku Tarnawka pozwoli 
na uregulowanie spraw własnościowych. 

Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

Sporządziła: 

Katarzyna Banasik 

Podinspektor ds. nieruchomości i gospodarki przestrzennej 
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