
UCHWAŁA NR XXIII/275/2020 
Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 26 sierpnia 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny 

Na podstawie art 18 ust.2 pkt. 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym               
( Dz. U. 2020.713 t.j. ) art. 13 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomościami ( Dz. U. 2020.65. t.j. ze zm ) Rada Miasta Sandomierza uchwala: 

§ 1.  

Wyraża się zgodę na nabycie przez Gminę Sandomierz w drodze darowizny od Powiatu 

Sandomierskiego nieruchomości gruntowej położonej w Sandomierzu Obręb Mokoszyn oznaczonej 

w ewidencji gruntów nr działki 155/43 o powierzchni 0,1798 ha z przeznaczeniem pod urządzenie 

osiedlowego placu zabaw dla dzieci. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miasta Sandomierza 

 
 

Wojciech Czerwiec 
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Załącznik do uchwały Nr XXIII/275/2020

Rady Miasta Sandomierza

z dnia 26 sierpnia 2020 r.
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UZASADNIENIE

Nieruchomość gruntowa położona w Sandomierzu Obręb Mokoszyn oznaczona numerem ewidencyjnym

działki 155/43 o powierzchni 0,1798 ha stanowi własność Powiatu Sandomierskiego a oddana jest w trwały

zarząd Bursie Szkolnej w Sandomierzu dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu V Wydział Ksiąg

Wieczystych prowadzi księgę wieczystą CIKW Nr KI1S/00077098/6.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym mieszkańców osiedla Mokoszyn w kwestii potrzeby

urządzenia osiedlowego placu zabaw dla dzieci w celu zapewnienia im możliwości bezpiecznej zabawy

i urozmaicenia spędzania wolnego czasu, Burmistrz Miasta Sandomierza podjął działania mające na celu

pozyskanie terenu w tamtej części miasta tj. na osiedlu Mokoszyn z uwagi na to, że Gmina nie posiada

własnych wolnych działek. Uzyskał już wstępne pozytywne stanowisko w sprawie przekazania w drodze

darowizny działki nr 155/43 na rzecz Gminy Sandomierz od Pani Dyrektor Bursy Szkolnej jako zarządcy tej

działki oraz Starosty Sandomierskiego. Jednak dopiero po otrzymaniu stosownej uchwały Rady Miasta

Sandomierza Zarząd Powiatu Sandomierskiego podda pod głosowanie Radzie Powiatu projekt uchwały

wyrażającej zgodę na przekazanie Gminie Sandomierz w drodze darowizny przedmiotowej działki.

Mając na uwadze fakt, że na osiedlu mieszkaniowym Mokoszyn nie ma do tej pory urządzonego placu

zabaw dla dzieci - a istnieje taka potrzeba, zasadne jest pozyskanie od Powiatu Sandomierskiego w drodze

darowizny działki nr 155/43 z przeznaczeniem pod urządzenie osiedlowego placu zabaw.
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