
UCHWAŁA Nr 303 / 6021 / 21 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 10 sierpnia 2021 r. 

 

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny  

na rzecz Gminy Brzozów. 
 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 

województwa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 ze zm.) i § 29 ust. 1 pkt 1 Statutu 

Województwa Podkarpackiego, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr X/103/99 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 września 1999 r.  

w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. Podk.  

z 1999 r. Nr 28, poz. 1247, z 2002 r. Nr 54, poz. 1101, z 2008 r. Nr 55, poz. 1449,  

z 2019 r., poz. 2676), 

 
Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 

uchwala, co następuje: 
 

§ 1 

 

Wnosi się pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projekt uchwały Sejmiku      

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Brzozów, 

w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
Podpisał: 
Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego  
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SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

z dnia 10 sierpnia 2021 r. 

 
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Brzozów. 

 

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy o samorządzie województwa z dnia  5 czerwca 

1998 r. (Dz.U. 2020 poz.1668 z  późn. zm.) oraz art. 13 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2020.1990). 
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego  
uchwala, co następuje; 

§ 1 

Wyraża się zgodę na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Brzozów nieruchomości 

stanowiącej własność Województwa Podkarpackiego, położonej w  Brzozowie, 

oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 201/49 o pow. 0,0271 ha, 

powstałej z podziału działki nr 201/24 o pow. 0,7184 ha, objętej księgą wieczystą 

nr KS1B/00010763/3, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych Gminy.  

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



 

UZASADNIENIE 

 

 

Burmistrz Brzozowa zwrócił się z wnioskiem o przekazanie na rzecz Gminy 

Brzozów części nieruchomości będącej własnością  Województwa Podkarpackiego, 

oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 201/24 obręb 

Brzozów, leżącej poza istniejącym ogrodzeniem Bazy Materiałowej w Brzozowie 

Rejonu Dróg Wojewódzkich w Rymanowie Podkarpackiego Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w Rzeszowie, z przeznaczeniem na drogę gminną, która pozwoli na 

skomunikowanie ulicy Legionistów w Brzozowie z placem targowy oraz obwodnicą 

miasta Brzozowa. 

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie zaopiniował pozytywnie 

podział działki numer 201/24 i przekazanie nowo wydzielonej leżącej poza istniejącym 

ogrodzeniem, stanowiącej utwardzony wjazd na teren Bazy Materiałowej w Brzozowie. 

W wyniku dokonanego podziału nieruchomości, przeznaczona do przekazania 

działka oznaczona została numerem 201/49 o pow. 0, 0271 ha, której wartość 

księgowa wynosi  948,50 zł (słownie złotych: dziewięćset czterdzieści osiem 50/100) 

brutto. 

Zgodnie z art. 13 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 

nieruchomościami (Dz.U.2020.1990 t.j.), nieruchomości mogą być przedmiotem 

darowizny dokonywanej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.  

 


