
                                                Uchwała  Nr XXXVII/319/2009 
                                                Rady  Miasta Sandomierza 
                                                z dnia  3 lipca 2009r  

 
 
 
 
w sprawie przejęcia nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Sandomierz,      
w drodze komunalizacji 
 
 
         Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a  ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie 
gminnym /j.t. Dz. U. z 2001r Nr 142  poz.1591 z późn. zm./  oraz art.5 ust.4 ustawy z dnia  
10 maja 1990r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę                      
o pracownikach samorządowych /Dz. U. Nr 32 poz. 191 z późn. zm./,  Rada Miasta 
Sandomierza  uchwala: 
                      
                                                                 § 1 
 
Uznaje się za niezbędne do realizacji zadań własnych gminy nabycie w drodze 
komunalizacji nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej                
w ewidencji gruntów obrębu Sandomierz LewobrzeŜny działką nr 56/35                              
o powierzchni  0.0263 ha.  
Nieruchomość związana jest z realizacją zadań własnych gminy: gminnych dróg, ulic, 
mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,  znajduje się bowiem w pasie drogi 
gminnej – ul. Polskiej Organizacji Wojskowej.    
 
                                                                 § 2 
 
UpowaŜnia się Burmistrza Miasta Sandomierza do wystąpienia do Wojewody 
Świętokrzyskiego z wnioskiem o przekazanie wymienionej w § 1 nieruchomości na rzecz 
Gminy Sandomierz. 
 
                                                                 § 3 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
                                                              

Przewodniczący 
Rady Miasta 

Tadeusz Frańczak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
                                            U z a s a d n i e n i e 
 
 
         
       Nieruchomość połoŜona przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej, oznaczona działką 
nr 56/35 o powierzchni 0.0263 ha,  stanowi własność Skarbu Państwa. 
       Do dnia 31 grudnia 2008r. działka była w zarządzie Tarnowskich Okręgowych 
Zakładów Gazownictwa Przedsiębiorstwa Państwowego w Tarnowie. Ostateczną decyzją 
Starosty Sandomierskiego z dnia 19.02.2009r. znak: GN.II.7013/8/2008 zarząd ten został 
wygaszony.  
       Działka ta faktycznie zajęta została pod drogę  – ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 
zaliczoną  uchwałą Rady Miasta Sandomierza z dnia 13 grudnia 2001r. Nr XLVI/344/2001 
do kategorii dróg gminnych. 
       Nieruchomość związana jest z realizacją zadań własnych Gminy Sandomierz, 
określonych w art.7 ust.1 pkt. 2 – dróg, ulic, placów i organizacji ruchu drogowego, jest 
zatem podstawa do występowania  o jej komunalizację na rzecz Gminy Sandomierz. 
 
 
 
 
  


