
                                           UCHWAŁA NR XXXIII/603/13 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

 
z dnia 29 kwietnia 2013 r. 

 
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości 

w Warzycach. 
 

Na podstawie art. 18 pkt. 19 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1988 roku o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), art. 6 pkt. 1 i art.13 
ust. 2 i 2a ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z  2010 roku, Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), oraz art. 25 ust 1 ustawy z dnia 
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19 poz. 115 z późn. 
zm.). 
                                   Sejmik  Województwa Podkarpackiego 

uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
1. Wyraża się zgodę na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa – 

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, nieruchomości 
położonych w Warzycach, oznaczonych w operacie ewidencji gruntów, jako 
działki nr:  

1) 1923/4 o pow. 0,0006 ha, 1924/4 o pow.0,0014 ha, 2107/1 o pow. 0,0058 ha, 
2113/1 o pow. 0,0038 ha,  2116/1 o pow. 0,0141 ha, 2117/1 o pow. 0,0105 ha, 
2118/1 o pow. 0,0052 ha, 2123/1 o pow. 0,0260 ha, 2124/2 o pow. 0,0105 ha, 
2125/2 o pow. 0,0188 ha, 

 2)  1924/8 o pow. 0,0011 ha powstałej z podziału działki nr 1924/6, 
     3)   1925/2 o pow. 0,0190 ha powstałej z podziału działki nr 1925, 
     4)   1926/5 o pow. 0,0941 ha powstałej z podziału działki nr 1926/2, 

  dla których prowadzona jest Księga Wieczysta KS1J/00073351/9 przez Sąd    
 Rejonowy w Jaśle Wydział Ksiąg Wieczystych, z  przeznaczeniem na pas   
 drogowy drogi krajowej. 

2. Wartość księgowa nieruchomości wynosi 15 762,19 zł (słownie złotych: 
piętnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa 19/100) 

 
§ 2 

Uchyla się Uchwałę Sejmiku Województwa Podkarpackiego Nr XIV/218/11 z dnia  
24 października 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny 
nieruchomości. 

§ 3 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 
 

§ 4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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