
UCHWAŁA NR XXXIII/394/2016
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 23 listopada 2016 r.

w sprawie nabycia w drodze darowizny prawa użytkowania wieczystego gruntu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t. 
Dz. U. 2016 r., poz. 446 ) oraz art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomosciami ( j.t. Dz. U. z 2015. poz. 1774 z późn.zm. ) uchwala się, co następuje:

§ 1. 

Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie w drodze darowizny prawa użytkowania wieczystego 

nieruchomości oznaczonej nr ewid. 1572/106 o pow. 0.1653 ha, pod realizację celu publicznego 

obejmującego budowę „Zielonego i bezpiecznego Parku Osiedlowego” przy ul. K.K. Baczyńskiego.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Przewodniczący Rady 
Miasta Sandomierza

Robert Pytka
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UZASADNIENIE

Nieruchomość oznaczona nr ewid. działki 1572/106 o pow. 0.1653 ha. położona w Sandomierzu Obr.

Prawobrzeżny przy ul. K.K. Baczyńskiego stanowi własność Gminy Sandomierz w wieczystym

użytkowaniu Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego „Sandomierz” w Sandomierzu, ujawniona jest w

CIKW za Nr KW KI1S/00029685/ 7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Sandomierzu.

Zarząd Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego „Sandomierz” w Sandomierzu przedłożył uchwałę

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego „Sandomierz” wyrażajacą

zgodę na nieodpłatne zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na rzecz Gminy Sandomierz,

stanowiącej działkę nr 1572/106 o pow. 0.1653 ha. w związku z rewitalizacją przez Gminę Sandomierz

parku osiedlowego przy ul. K.K. Baczyńskiego.

Starosta sandomierski decyzją Nr 105/16 znak: AB.XII.6740.115.2016.SrzA z dnia 31.03.2016 roku

zatwierdził projekt budowlany i wydał pozwolenie na budowę dla Spółdzielni Budownictwa

Mieszkaniowego „Sandomierz” obejmującą budowę - Zagospodarowanie terenu „Zielonego i bezpiecznego

Parku Osiedlowego” zlokalizowanego przy ul. K.K.Baczyńskiego w Sandomierzu Obr. Prawobrzeżny,

między innymi na działce nr 1572/106.

W związku z tym, że Gmina Sandomierz realizuje program rewitalizacji parku osiedlowego przy ulicy K.K.

Baczyńskiego w Sandomierzu, uzasadnione jest pozyskanie przedmiotowej działki do dyspozycji Gminy

Sandomierz.
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