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UCHWAŁA NR XIX/189/2012
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 20 czerwca 2012 r.

w sprawie darowizny nieruchomości gruntowych 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001r. Nr 
142 poz. 1591 z późn. zm./, art.13 ust.2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. 
z 2010r. Nr 102 poz. 651 z późn.zm./, Rada Miasta Sandomierza uchwala : 

§ 1. 

1. Wyraża się zgodę na dokonanie na rzecz Powiatu Sandomierskiego darowizny niżej wymienionych 
nieruchomości gruntowych: 

1) działka nr 1193/3 o pow. 0,1419 ha położona w obrębie Sandomierz Lewobrzeżny, z przeznaczeniem pod 
budowę boiska wielofunkcyjnego przy I LO Collegium Gostomianum w Sandomierzu, 

2) działka nr 398/1 o pow. 0,0425 ha położona w obrębie Sandomierz Lewobrzeżny, z przeznaczeniem na 
poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej zabudowanej budynkiem siedziby Starostwa 
Powiatowego w Sandomierzu. 

2. Wyraża się zgodę na nabycie w drodze darowizny od Powiatu Sandomierskiego niżej wymienionych 
nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Sandomierz Poscaleniowy, z przeznaczeniem pod realizację 
budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą komunikacyjną: 

1) działka nr 934/34 o pow. 0,1440 ha, 

2) działki: nr 934/55 o pow. 0,0251 ha i nr 934/57 o pow. 0,0317 ha. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Sandomierza. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 

Janusz Sochacki
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Uzasadnienie

Zarząd Powiatu w Sandomierzu zwrócił się o przekazanie w drodze darowizny na rzecz Powiatu 
Sandomierskiego nieruchomości gruntowych: działki nr 1193/3 z przeznaczeniem pod budowę boiska 
wielofunkcyjnego przy I LO Collegium Gostomianum, oraz działki nr 398/1 z przeznaczeniem na poprawienie 
warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej zabudowanej budynkiem siedziby Starostwa 
Powiatowego w Sandomierzu. Jednocześnie, Zarząd Powiatu w Sandomierzu zadeklarował przekazanie 
w drodze darowizny na rzecz Gminy Sandomierz, nieruchomości gruntowych oznaczonych działkami: nr 
934/34, nr 934/55 i nr 934/57 niezbędnych Gminie Sandomierz na realizację budownictwa mieszkaniowego 
wielorodzinnego wraz z infrastrukturą komunikacyjną. 

Dokonanie darowizny wymienionych wyżej nieruchomości jest niezbędne w celu racjonalnego ich 
zagospodarowania. 


