
UCHWAŁA NR XLVII/  /2021 
RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO 

z dnia 25 listopada 2021 r. 

w sprawie: określenia zasad nabycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłecko położonych 
w miejscowości Michalcza, Powiat Gnieźnieński. 

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zmianami), na podstawie art. 13 ust. 2  ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U.2021.1899 
z dnia 21 października 2021 roku) , Rada Powiatu Gnieźnieńskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Rada Powiatu Gnieźnieńskiego wyraża zgodę na przyjęcie od Gminy Kłecko w formie darowizny, to 
jest w formie określonej w art. 888 § 1, art. 890 §§ 1 i 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 1740, 2320, 2021 r. poz. 1509) nieruchomości położonych 
w miejscowości Michalcza, Powiat Gnieźnieński, oznaczonych geodezyjnie jako: 

1) Obręb 0013 Michalcza, ark. mapy 1, działka nr 141/6, o powierzchni 0,0008 ha. 

2) Obręb 0013 Michalcza, ark. mapy 1, działka nr 141/8, o powierzchni 0,0022 ha. 

3) Obręb 0013 Michalcza, ark. mapy 1, działka nr 141/10, o powierzchni 0,0048 ha. 

4) Obręb 0013 Michalcza, ark. mapy 1, działka nr 141/12, o powierzchni 0,0141 ha, 

– o łącznej powierzchni 0,0219 ha, dla których to powyższych nieruchomości prowadzona  jest  księga 
wieczysta nr PO1G/00092046/0 w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie. 

2. Nieruchomości wskazane w ust. 1 stanowią fragment pasa drogowego drogi powiatowej nr 2190P  
zabudowany ścieżką rowerową, która była realizowana przez Gminę Kłecko w ramach projektu 
„Zintegrowany, niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim – gmina Kłecko” 
i zostaną przyjęte na cele publiczne – pod drogę powiatową nr 2190 P. 

3. Przeniesienie własności nieruchomości opisanych w ust. 1 nastąpi w formie aktu notarialnego. 

4. Wszelkie koszty związane z przeniesieniem własności nieruchomości opisanych w ust. 1 na rzecz 
Powiatu Gnieźnieńskiego poniesie w całości Gmina Kłecko. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gnieźnieńskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 Przewodniczący 
Rady Powiatu Gnieźnieńskiego 

 
                                                                                

Dariusz  Pilak 
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UZASADNIENIE 

Gmina Kłecko wykonała budowę ścieżki rowerowej w pasie drogi powiatowej położonym w 
miejscowości Michalcza w Gminie Kłecko. W czasie prac ustalono, że przebieg ścieżki ustalony 
będzie częściowo na terenie nieruchomości nie stanowiących własności Powiatu Gnieźnieńskiego, 
które stanowiły własność osób fizycznych. Gmina Kłecko nabyła prawo własności tych 
nieruchomości. Są one opisane w § 1 ust. 1 uchwały. Następnie Rada Gminy Kłecko w uchwale nr 
XXXVIII/269/21 podjętej w dniu 28 lipca 2021 roku wyraziła w trybie określonym przepisem art. 
18 ust. 2 pkt 9 lit. a zgodę na przeniesienie własności tych nieruchomości na rzecz Powiatu 
Gnieźnieńskiego w drodze darowizny. Nieruchomości te znajdą się w pasie drogi powiatowej nr 
2190P. Nieruchomości opisane w uchwale będą wykorzystywane na cel publiczny – pod drogę 
powiatową nr 2190P.  
Zgodnie z przepisem art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym do wyłącznej kompetencji rad powiatów należy podejmowanie uchwał w sprawie 
zasad nabywania nieruchomości. W celu nabycia nieruchomości niezbędnym jest podjęcie 
przedmiotowej uchwały. Nabycie nieruchomości nastąpi w trybie określonym przepisami Kodeksu 
cywilnego, niżej cytowanymi:  
Art. 888. § 1. Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na 
rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. 
Art. 890. § 1. Oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Jednakże 
umowa darowizny zawarta bez zachowania tej formy staje się ważna, jeżeli przyrzeczone 
świadczenie zostało spełnione. 
§ 2. Przepisy powyższe nie uchybiają przepisom, które ze względu na przedmiot darowizny 
wymagają zachowania szczególnej formy dla oświadczeń obu stron. 
Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy poniesie darczyńca to jest Gmina Kłecko.  
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