
     Uchwała Nr  XIV/ 112 /2007 
     Rady Miasta Sandomierza 
     z dnia 10 pa�dziernika 2007r.  
 
w sprawie nabycia nieruchomo�ci gruntowych. 
 
 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz�dzie 
gminnym /j.tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pó�n. zm./, oraz art. 24 ust. 2   ustawy  
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo�ciami / Dz. U. z 2004 r. 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 przy ul. Zamiejskiej w 
obr�bie Mokoszyn, z przeznaczeniem pod  urz�dzenie cmentarza komunalnego:  

 
1. działka nr ewid.  197    o pow. 0,7000 ha, 
2. działka nr ewid.  198    o pow.  0,2900 ha, 
3. działka nr ewid.  199/1  o pow. 0,1400 ha, 
4. działka nr ewid.  199/2  o pow. 0,1400 ha, 
5. działka nr ewid.     317  o pow. 0,2900 ha, 
6. działka nr ewid.     318  o pow.  0,1400 ha, 
7. działka nr ewid.     200   o pow. 0,8200 ha, 
8. działka nr ewid.   201/1  o pow. 0,0100 ha, 
9. działka nr ewid.   202/1  o pow. 0,0200 ha, 
10. działka nr ewid.   201/3   o pow. 0,1100 ha, 

  11. działka nr ewid.   202/6   o pow. 0,0500 ha, 
 12. działka nr ewid.   202/2   o pow. 0,1000 ha, 

13.  działka nr ewid.   202/3  o pow. 0,1100 ha, 
 14. działka nr ewid.   202/5   o pow. 0,1100 ha, 
 15. działka nr ewid.      203   o pow. 0,2900 ha, 
 16. działka nr ewid.   201/4   o pow. 0,1200 ha, 

17. działka nr ewid.   202/7   o pow. 0,1200 ha, 
18.  działka nr ewid.      204  o pow. 0,0400 ha, 

  19. działka nr ewid.      205   o pow. 0,1000 ha, 
  20. działka nr ewid.      208   o pow. 0,1900 ha, 
  21. działka nr ewid.      206   o pow. 0,0400 ha, 
       22. działka nr ewid.      207   o pow. 0,0400 ha, 
  23. cz��� działki nr 187/2 (przeznaczona pod drog� i parking). 
 
      § 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 zostały przeznaczone w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego pod realizacj�  cmentarza komunalnego. W celu realizacji 
tej inwestycji wymagane jest nabycie przedmiotowych gruntów na rzecz gminy  Sandomierz. 

 
 

 


