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Uchwała Nr  ..................... /21 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

z dnia .......................... 2021 roku 

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny  

na rzecz Gminy Komańcza. 

 

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

nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1990). 
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego  

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Wyraża się zgodę na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Komańcza nieruchomości 

stanowiącej własność Województwa Podkarpackiego, położonej w obrębie Radoszyce 

gm. Komańcza, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 473/2  

o pow. 0,0604 ha, powstałej z podziału działki nr 473 o pow. 6,5149 ha, objętej księgą 

wieczystą nr KS1S/00056947/7, z przeznaczeniem na utrzymanie historycznego 

obelisku granicznego. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



UZASADNIENIE 

 

 

Wójt Gminy Komańcza zwrócił się z wnioskiem o wyrażenie zgody właściciela 

nieruchomości – Województwa Podkarpackiego, oznaczonej w operacie ewidencji 

gruntów i budynków jako działka numer 473 obręb Radoszyce, na wykonanie 

czynności administracyjnych polegających na wpisaniu do rejestru zabytków obelisku 

– słupa granicznego z 1893 r., który stoi na działce drogowej będącej obecnie częścią 

starodroża drogi wojewódzkiej Nr 892 Zagórz – Komańcza – Radoszyce – granica 

państwa. 

W ostatnim czasie przy współpracy Gminy Komańczy z Ambasadą Węgier 

zostały wykonane prace konserwatorskie przy przedmiotowym obelisku. Całość prac 

została sfinansowana przez stronę węgierską. Jednym z postanowień współpracy jest 

konieczność wpisania obiektu do rejestru zabytków. Nowo wydzielona działka  jest 

zbędna dla PZDW do prowadzenia prawidłowej gospodarki drogowej, a jej 

przekazanie do Gminy zwolni jednostkę z konieczności zabezpieczenia w budżecie 

środków pieniężnych na prawidłowe utrzymanie słupa granicznego. 

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie zaopiniował pozytywnie 

podział działki numer 473 i przekazanie nowo wydzielonej działki ze słupem 

granicznym na rzecz Gminy Komańcza. 

W wyniku dokonanego podziału nieruchomości, przeznaczona do przekazania 

działka oznaczona została numerem 473/2 o pow. 0,0604 ha. 

Wartość księgowa nowo wydzielonej działki wynosi 1 005,77 zł (słownie złotych: 

jeden tysiąc pięć 77/100). 

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

nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 t.j.), nieruchomości mogą być 

przedmiotem darowizny dokonywanej pomiędzy jednostkami samorządu 

terytorialnego.  

 


