
Uchwała Nr XXXVIII.258.2022

Rady Gminy Baboszewo

z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie przekazania nieruchomości w drodze darowizny

 na rzecz Samorządu Województwa Mazowieckiego 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2022 r., poz. 559) w związku z art. 13 ust. 2 i 2a oraz art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) Rada
Gminy Baboszewo uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na przekazanie w drodze darowizny nieruchomości  gruntowej – działki
o numerze  ewidencyjnym  328,  obręb  Baboszewo,  o  powierzchni  0,18  ha  dla  której
prowadzona  jest  księga  wieczysta  KWPL1L00030432/7  ,  stanowiącej  własność  Gminy
Baboszewo na rzecz Samorządu Województwa Mazowieckiego.

§ 2.

Przekazanie nieruchomości, o której mowa w § 1 o powierzchni 0,18 ha następuje w celu
utworzenia instytucji kultury -  filii Muzeum Mazowieckiego w Płocku poprzez rozbudowę
budynku zabytkowego Młyna, z przeznaczeniem na część poświęconą pamięci ks. Macieja
Sarbiewskiego  i  sale  wystawowe,  pełniącego  jednocześnie  funkcje  Gminnej  Instytucji
Kultury.

§ 3.

W przypadku  wykorzystania  nieruchomości  na  inny  cel  niż  określony  w  §  2  darowizna
podlega odwołaniu.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baboszewo.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

/-/ Przewodniczący Rady Gminy Baboszewo

Sławomir Piotr Goszczycki



Uzasadnienie 

do Uchwał Nr XXXVIII.258.2022

Rady Gminy Baboszewo

z dnia 31 marca 2022 r.

Zgodnie  z  art.  13  ust.  2  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce

nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.), nieruchomość wchodząca w skład

zasobu gminnego może być przedmiotem darowizny na cele publiczne, a także przedmiotem

darowizny  dokonywanej  między  Skarbem Państwa  a  jednostką  samorządu  terytorialnego,

a także między tymi jednostkami. Darowizny nieruchomości stanowiącej przedmiot własności

jednostki samorządu terytorialnego dokonuje jej organ wykonawczy – za zgodą rady.

Uchwała  Rady  Gminy  Baboszewo  wyrażająca  zgodę  na  dokonanie  darowizny

nieruchomości  stanowić  będzie  podstawę  do  zawarcia  aktu  notarialnego  z  czynności

darowizny.  W akcie notarialnym darowizny nieruchomości  określony zostanie cel,  na jaki

nieruchomość została darowana, w przypadku niewykorzystania nieruchomości na wskazany

cel, darowizna podlegać będzie odwołaniu.

Dokonywana darowizna następuje dla zrealizowania przez Samorząd Województwa

Mazowieckiego celu publicznego. Zgodnie z art. 6 pkt. 6 w rozumieniu ustawy o gospodarce

nieruchomościami celem publicznym jest budowa i utrzymywanie pomieszczeń dla urzędów

organów władzy, administracji, sądów i prokuratur, uczelni publicznych, federacji podmiotów

systemu szkolnictwa wyższego i nauki, o których mowa w art. 165 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia

20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, 619

i 1630), szkół publicznych, państwowych lub samorządowych instytucji kultury w rozumieniu

przepisów  o  organizowaniu  i  prowadzeniu  działalności  kulturalnej,  a  także  publicznych:

obiektów ochrony zdrowia,  przedszkoli,  domów opieki  społecznej,  placówek  opiekuńczo-

wychowawczych, obiektów sportowych. 

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest celowe i uzasadnione 


