
UCHWAŁA NR XXXI/188/20 
RADY GMINY NIEBORÓW 

z dnia 30 listopada 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny prawa własności nieruchomości 
oznaczonej nr działki 141 położonej w Dzierzgowie na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzierzgowie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020, 
poz. 713, 1378), art. 13 ust. 2 i 2a w związku z art. 6 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) Rada Gminy Nieborów uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Dzierzgowie, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr  0000189019, prawa własności 
zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nieborów, oznaczonej w ewidencji gruntów 
i budynków jako działka nr 141 o powierzchni 0,62 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 7 Dzierzgów, 
jednostce ewidencyjnej Nieborów, dla której Sąd Rejonowy w Łowiczu V Wydział Ksiąg Wieczystych 
prowadzi księgę wieczystą numer LD1O/00005930/9 na realizację celu publicznego – realizację zadań 
statutowych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nieborów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Krzysztof Osóbka 
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Uzasadnienie

Nieruchomość, o której mowa w treści uchwały stanowi własność Gminy Nieborów. Przekazanie
nieruchomości jednostce OSP w Dzierzgowie, na jej działalność statutową zdecydowanie ułatwi im starania
o pozyskiwanie środków z funduszy zewnętrznych. OSP w Dzierzgowie jako gospodarz obiektu będzie dbał
o utrzymanie porządku i czystości na terenie nieruchomości.

W związku z powyższym niezbędne jest podjęcie przez Radę Gminy Nieborów powyższej uchwały
dającej szansę Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzierzgowie na pozyskanie środków zewnętrznych, co
korzystne będzie nie tylko dla rozwoju tej jednostki, ale i całej Gminy Nieborów.
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