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UCHWAŁA NR VII/53/11
RADY MIEJSKIEJ W PIŃCZOWIE

z dnia 6 kwietnia 2011 r.

w sprawie nabycia mienia komunalnego 

Na podstawie art. 18 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001r. Dz. 
U. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami), art. 5 ust 4, ustawy z dnia 10 maja 1990r. Przepisy 
wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych ( Dz.U. Nr 32, poz. 
191 z późn. zm.), oraz Uchwały Rady Miejskiej w Pińczowie Nr XXXVI/276/05 z dnia 18 sierpnia 2005 roku 
w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Pińczów, uchwala się co 
następuje: 

§ 1. Zobowiązuje się Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów do wystąpienia z wnioskiem do Wojewody 
Świętokrzyskiego o nieodpłatnie nabycie na własność Gminy, nieruchomości zabudowanej budynkiem drukarni 
ariańskiej położonej w Pińczowie, oznaczonej w ewidencji gruntów m. Pińczowa, obręb 13, nr działki 191/1 
o powierzchni 0,0203 ha oraz nr 191/2 o powierzchni 0,0132 ha. 

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pińczów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Jan Radkiewicz
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Uzasadnienie

Nieruchomość zabudowana budynkiem drukarni ariańskiej, położona w Pińczowie oznaczona w ewidencji gruntów 
m. Pińczowa obręb 13, nr działki: 191/1 o powierzchni 0,0203 ha oraz 191/2 o powierzchni 0,0132 ha znajdowała 
się w zarządzie Archiwum Państwowego w Kielcach. W/w nieruchomość ma założone w Sądzie Rejonowym 
w Pińczowie, Wydział Ksiąg Wieczystych, księgi wieczyste Nr KW 4228 i KW 8087, a właścicielem jest Skarb 
Państwa. Gmina Pińczów zamierza po przejęciu tej nieruchomości urządzić muzeum regionalne ziemi 
pińczowskiej. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 9, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym sprawy 
z zakresu kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury należą do zadań 
własnych gminy. Mając powyższe na względzie w pełni uzasadnione jest przekazanie przedmiotowej 
nieruchomości na własność Gminy Pińczów. 


