
UCHWAŁA NR XXXI/202/21 
RADY GMINY BIESIEKIERZ 

z dnia 9 lipca 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie w drodze darowizny nieruchomosci 
stanowiacych własność Gminy Biesiekierz na rzecz Powiatu Koszalińskiego 

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, poz. 1378), art. 13 ust. 2 i 2a, art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990, z 2019 r. poz. 2020, z 2021 r. poz. 11, 
poz. 234) oraz § 6 ust. 3 pkt 1 Uchwały Nr IX/62/15 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 25 czerwca 
2015 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi mienie 
komunale Gminy Biesiekierz (Dz. Urz. Woj. Zachod. z 2015 r. poz. 3008) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne przekazanie w drodze darowizny na rzecz Powiatu 
Koszalińskiego następujących nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Biesiekierz: 

1) działki nr 10/5 o powierzchni 0,05 ha położonej w obrębie Kotłowo, dla której Sąd Rejonowy 
w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KO1K/00075373/5, 

2) działki nr 17/5 o powierzchni 0,12 ha położonej w obrębie Kotłowo, dla której Sąd Rejonowy 
w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KO1K/00075373/5. 

§ 2. Szczegółowe położenie nieruchomości, o których mowa w ust. 1 określa załącznik graficzny 
stanowiący integralną część uchwały. 

§ 3. Nieruchomości opisane w § 1 przekazuje się na cel publiczny – uregulowanie stanu prawnego 
drogi powiatowej nr 3527Z oraz zachowanie jej spójności. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Biesiekierz 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca Rady Gminy 
 
 

Anna Bejnarowicz 
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