
UCHWAŁA NR XXI/119/2020 
RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU 

z dnia 30 marca 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie na rzecz Miasta i Gminy Lipsko darowizny nieruchomości 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9  lit. ”a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.1)) i art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.2)) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na przyjęcie przez Miasto i Gminę Lipsko, na podstawie umowy darowizny, udziału 
1/2 prawa własności nieruchomości zabudowanej strażnicą Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Soleckiej, 
położonej w Woli Soleckiej Pierwszej, obręb 0033 Wola Solecka I, oznaczonej w ewidencji gruntów jako 
działka numer 80 o pow. ogólnej 0,1700 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr RA1L/00035703/1 
przez Sąd Rejonowy w Lipsku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.  

§ 2. Nieruchomość, o której mowa w § 1 zostanie przeznaczona na cele związane z ochroną 
przeciwpożarową.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Lipsko. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Lipsku 

 
 

Marcin Lenart 

 
1) Zm. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815. 
2) Zm. z 2020 r. poz. 284. 
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art.18 ust 2 pkt. 9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy m.in. podejmowanie
uchwał w sprawach majątkowych gminy dotyczących nabycia nieruchomości.

Przyjęcie udziału 1/2 prawa własności nieruchomości na rzecz Miasta i Gminy Lipsko odbywa się z
przeznaczeniem na cele przeciwpożarowe.

Przedmiotowa nieruchomość zbudowana jest budynkiem strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli
Soleckiej, która jest wykorzystywana dla potrzeb OSP w Woli Soleckiej, w szczególności do garażowania
samochodu przeciwpożarowego, sprzętu i wyposażenia strażackiego, itp.

Przyjęcie udziału 1/2 prawa własności przedmiotowej nieruchomość na rzecz Miasta
i Gminy Lipsko pozwoli w dalszym ciągu na wykorzystywanie nieruchomości przez OSP
w Woli Soleckiej. Jednocześnie zwiększy możliwość pozyskiwania przez Miasto
i Gminę Lipsko środków z funduszy zewnętrznych na cele związane z przedmiotową nieruchomością.
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