
Uchwała Nr VI/52/2007 
Rady Miasta Sandomierza 
z dnia  4 kwietnia 2007 r. 

 
w sprawie nabycia nieruchomo�ci gruntowych. 
 
 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz�dzie 
gminnym /j.tekst Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z pó�n. zm./, oraz art. 24 ust. 2   ustawy  
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomo�ciami / Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 
2603/,  Rada Miasta Sandomierza uchwala : 
 

      § 1 
 

1. Wyra�a si� zgod� na nabycie na rzecz gminy Sandomierz ni�ej wymienionych 
 nieruchomo�ci gruntowych poło�onych w Sandomierzu, z przeznaczeniem pod 
budow� ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej: 

1. działka nr ewid. 56/42   o pow. 0,0068 ha, 
2. działka nr ewid. 56/44  o pow.  0,0058 ha, 
3. działka nr ewid.  56/46  o pow. 0,0013 ha, 
4. działka nr ewid.  56/48  o pow. 0,0074 ha, 
5. działka nr ewid.  56/50  o pow. 0,0077 ha, 
6. działka nr ewid. 56/52  o pow.  0,0104 ha, 
7. działka nr ewid.  56/54  o pow. 0,0086 ha, 
8. działka nr ewid.  56/56  o pow. 0,0072 ha, 
9. działka nr ewid.  56/58  o pow. 0,0167 ha, 
10. działka nr ewid.  84/1    o pow. 0,0151 ha, 
11. działka nr ewid.  89/3    o pow. 0,0052 ha, 
12. działka nr ewid.  90/5    o pow. 0,0361 ha, 
  Razem pow.     =     0,1283 ha. 

2. Wyra�a si� zgod� na nieodpłatne rozwi�zanie za porozumieniem stron umowy 
u�ytkowania wieczystego zawartej z Sandomiersk� Spółdzielni� Mieszkaniow�,  w 
cz��ci dotycz�cej ni�ej wymienionych gruntów poło�onych w Sandomierzu,  
przeznaczonych pod budow� ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej:  

 1.  działka nr ewid.      74/8    o pow. 0,0161 ha, 
 2.  działka nr ewid. 1500/336 o pow. 0,0693 ha, 
 3.  działka nr ewid. 1500/334 o pow. 0,0146 ha, 
 4.  działka nr ewid.  1500/332 o pow. 0,0682 ha, 
   Razem pow.      =        0,1682 ha. 
 
      § 2 

 
Wykonanie uchwały powierza si� Burmistrzowi Miasta Sandomierza. 
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. 

Przewodnicz�cy 
Rady Miasta  

Janusz Sochacki 



 
 
    Uzasadnienie 
 
 Wymienione w projekcie uchwały działki obj�te zostały decyzj� o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego budowy ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej. W celu realizacji 
tej inwestycji wymagane jest nabycie przedmiotowych gruntów na rzecz gminy Sandomierz. 

 
 


