
UCHWAŁA NR X/90/19 

Rady Miejskiej Chełmży 

z dnia 5 grudnia 2019 r. 

w sprawie zbycia w formie darowizny na rzecz Caritas Diecezji Toruńskiej udziału 

wynoszącego 1/7 części nieruchomości położonej w Chełmży przy ul. Polnej 20. 

      Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815) oraz art. 13 ust. 2a ustawy   

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r.   

poz. 2204 i 2348 oraz z 2019 r. poz. 270, 492, 801, 1309, 1589, 1716 i 1924) uchwala się, co 

następuje: 

      

     § 1.1. Wyraża się zgodę na zbycie, w formie darowizny, na rzecz Caritas Diecezji 

Toruńskiej z siedzibą w Toruniu przy ulicy Szosa Bydgoska 1 udziału wynoszącego   

1/7 części nieruchomości położonej w Chełmży przy ul. Polnej 20. 

    2. Darowizna zostaje dokonana w związku z realizacją celów statutowych Caritas Diecezji 

Toruńskiej. 

 

     § 2. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem użyteczności publicznej o charakterze 

pomocy społecznej, tj. schroniska dla osób bezdomnych oraz miejsca magazynowania   

i dystrybuowania żywności (gotowej). 

 

     § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmży. 

 

     § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

          Przewodniczący 

           Rady Miejskiej 

 

 

                  Janusz Kalinowski 
 

 

 

 

 

 



U z a s a d n i e n i e 

 

do  uchwały nr X/90/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie 

zbycia w formie darowizny na rzecz Caritas Diecezji Toruńskiej udziału wynoszącego 

1/7 części nieruchomości położonej w Chełmży przy ul. Polnej 20. 
 

 Zgodnie z art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 15 (Dz. U z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)   

o samorządzie gminnym, do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające   

w zakresie działania, o ile ustawy nie stanowią inaczej. 

 

Stosownie do art. 13 ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (Dz. U. z  2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), darowizny nieruchomości 

stanowiącej własność jednostki samorządu terytorialnego, dokonuje jej organ wykonawczy za 

zgodą rady.  

 

Przedmiotową uchwałą wyrażona zostaje zgoda na zbycie, w formie darowizny, na 

rzecz Caritas Diecezji Toruńskiej z siedzibą w Toruniu przy ulicy Szosa Bydgoska 1 udziału 

wynoszącego 1/7 części nieruchomości położonej w Chełmży przy  ul. Polnej 20, dla której 

Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Toruniu prowadzi księgę wieczystą KW Nr 

TO1T/00031914/6. 

 

     Rzeczona nieruchomość zabudowana jest budynkiem użyteczności publicznej   

o charakterze pomocy społecznej, tj. schroniska dla osób bezdomnych oraz miejsca 

magazynowania i dystrybuowania żywności (gotowej). 

 

W związku z faktem, iż darowizna zostaje dokonana w celu realizacji statutowych 

zadań Caritas Diecezji Toruńskiej, podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za uzasadnione. 

 

 

 

 

 


