
UCHWAŁA NR XXX/344/2016
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 31 sierpnia 2016 r.

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym                     
(j.tekst Dz.U.2016.446,) art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomościami (j. tekst.Dz.U.2015 poz.1774 z późn. zm. ) uchwala się co następuje:

§ 1. 

Wyraża się zgodę na nabycie na rzecz Gminy Sandomierz nieruchomości gruntowej położonej 

w Sandomierzu przeznaczonej pod osiedlowy plac zabaw przy ul. Wielowiejskiej oznaczonej nr 

działki 883/5 o pow. 0,0570 ha., wraz z ustanowieniem do niej służebności przejazdu i przechodu 

przez działkę nr 883/6 o pow. 0,5383 ha.

§ 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

Właścicielami działki oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Sandomierza obręb Prawobrzeżny nr

ewid. 883/3 o pow. 0,5953 ha., położonej w Sandomierzu przy ulicy Wielowiejskiej są osoby fizyczne.

Na przedmiotowej działce Burmistrz Miasta Sandomierza za zgodą właścicieli ustalił warunki zabudowy dla

inwestycji pod nazwą „budowa placu zabaw” przy ul. Wielowiejskiej. Dla potrzeb realizacji inwestycji

za zgodą właścicieli, z obszaru wymienionej działki wydzielona została działka oznaczona nr ewid. 883/5

o pow. 0,0570 ha., jako teren niezbędny do zagospodarowania pod budowę placu zabaw.

W celu zapewnienia nowopowstałej działce nr 883/5 dostępu do drogi publicznej konieczne jest

ustanowienie służebności drogowej przez działkę sąsiednią nr 883/6, na co rónież właściciele tej działki

wyrazili zgodę.

Mając na uwadze potrzebę urządzenia placu zabaw dla dzieci przy ul. Wielowiejskiej w Sandomierzu oraz

fakt wyrażenia zgody właścicieli działki nr 883/5 na zlokalizowanie na tym terenie planowanej inwestycji

pod nazwą „budowa placu zabaw” zachodzi uzasadniona potrzeba nabycia do zasobu Gminy Sandomierz

działki nr 883/5 wraz z ustanowieniem do niej służebności dojazdu przez działkę 883/6 pasem o szerokości

6 metrów.
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