
UCHWAŁA NR XXXII/379/2016
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 4 listopada 2016 r.

w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości gruntowych

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. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j. 
tekst.Dz.U.2015.1774 z późn. zm. ) uchwala się co następuje:

§ 1. 

Wyraża się zgodę na nabycie przez Gminę Sandomierz w drodze darowizny nieruchomości 

gruntowych, położonych w Sandomierzu Obr. Prawobrzeżny oznaczonych działkami:

- nr 13/3 o pow. 0.0034 ha.,

- nr 185/10 o pow. 0.1238 ha.,

- nr 404/29 o pow. 0.1262 ha.,

- nr 404/32 o pow. 0.0184 ha.,

- nr 495/49 o pow. 0.0053 ha.,

- nr 495/51 o pow. 0.0056 ha.,

- nr 495/53 o pow. 0.0192 ha.,

- nr 495/56 o pow. 0.0057 ha.  stanowiących drogi dojazdowe do przyleglych nieruchomości 
gruntowych oraz działki

- nr 399 o pow. 0.3624 ha. stanowiącej przydrożny rów na odcinku ulicy Powiśle.                     
Łączna powierzchnia nabywanych działek wynosi 0.6700 ha.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
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§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Przewodniczący Rady 
Miasta Sandomierza

Robert Pytka
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UZASADNIENIE

Spółka dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej Nadbrzezie - Sandomierz zwróciła się do Burmistrza

Miasta Sandomierza z wnioskiem o przekazanie w drodze darowizny na rzecz Gminy Sandomierz działek

gruntu oznaczonych nr ewid. 13/3, 185/10, 399, 404/29, 404/32, 495/49, 495/51, 495/53, 495/56 o łącznej

powierzchni 0.6700 ha położonych w Prawobrzeznej części miasta Sandomierza.

Zebranie Ogólne Członków Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej Nadbrzezie - Sandomierz

podjęło stosowne uchwały w przedmiocie przekazania wnioskowanych działek w drodze darowizny na

rzecz Gminy.

Działka nr 399 stanowi przydrożny rów wzdłuż ulicy Powiśle na odcinku między wylotem z ulicy Mokrej a

wlotem w ulicę Nadbrzeżną. Natomiast pozostałe działki leżą w ciągu dróg gminnych wybudowanych przez

Gminę Sandomierz, łącząc te drogi w spójny ciag komunikacyjny.

Majac na uwadze powyższe zasadnym jest pozyskanie w drodze darowizny wymienionych działek do

zasobu mienia komunalnego.
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