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UCHWAŁA NR XVI/155/2012 
RADY MIASTA SANDOMIERZA  

z dnia 8 lutego 2012 r. 

w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości gruntowej  

Na podstawie art. 18 ust 2, pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j tekst Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) art. 24 ust.2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)  Rada Miasta Sandomierza uchwala:  

§ 1. WyraŜa się zgodę na nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej połoŜonej w Sandomierzu 
Obr. Mokoszyn, oznaczonej nr ewid. 113/7 o pow. 0.0312 ha, przeznaczonej pod drogę dojazdową do przyległych 
działek budowlanych, jako ciąg pieszo-jezdny.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza  

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.  

 

  
 

Przewodniczący Rady Miasta  
 
 

Janusz Sochacki 
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Uzasadnienie 

Państwo D. i M. C. oraz E. i J. B.*) jako współwłaściciele działki oznaczonej nr ewid. 113/7 o pow. 0.0312 
ha, połoŜonej w Sandomierzu przy ul. Miodowej, zwrócili się do Burmistrza Miasta Sandomierza o przejęcie jej 
w drodze darowizny na rzecz Gminy Sandomierz. Wymieniona działka została wydzielona pod drogę 
dojazdową do przyległych działek budowlanych. Zgodnie z zapisem miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego osiedla Mokoszyn wraz z terenami przyległymi w Sandomierzu działka nr 113/7 połoŜona przy 
ul. Miodowej (Obręb Mokoszyn), stanowi teren oznaczony symbolem  KX jako ciąg pieszo – jezdny i pełni 
funkcję drogi dojazdowej.  

 

 

 

*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 
dostępie do informacji publicznej – Dz.U. z 2001 r., Nr 112, poz.1198 ze zm., w zw. z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – j.t. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) 

 


