
UCHWAŁA NR XXXII/249/12
RADY MIEJSKIEJ W PIŃCZOWIE

z dnia 28 listopada 2012 r.

w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny od Skarbu Państwa 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (jednolity tekst 
z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (jednolity tekst z 2010 r. Dz.U. Nr 102, poz. 651z późn. zm.) i 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. Wyraża się zgodę, na przyjęcie przez Gminę Pińczów w drodze darowizny, od Skarbu Państwa - Starosty 
Pińczowskiego, prawa własności nieruchomości gruntowych, położonych na terenie miasta Pińczów, obręb 05, 
oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: 

a) nr 237/4 o powierzchni 0,0098 ha , 

b) nr 239/5 o powierzchni 0,0406 ha , 

c) nr 239/7 o powierzchni 0,0288 ha, 

d) nr 239/9 o powierzchni 0,0040 ha, 

e) nr 240/4 o powierzchni 0,0060 ha, 

f) nr 240/2 o powierzchni 0,0010 ha. 

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Pińczowie 

Jan Radkiewicz
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Uzasadnienie

Nieruchomości gruntowe położone na terenie miasta Pińczów, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki: 
nr 237/4 o powierzchni 0,0098 ha, nr 239/5 o powierzchni 0,0406 ha, nr 239/7 o powierzchni 0,0288 ha, 
nr 239/9 o powierzchni 0,0040 ha, nr 240/4 o powierzchni 0,0060 ha, 240/2 o powierzchni 0,0010 ha stanowią 
własność Skarbu Państwa, a Gmina Pińczów ma prawo użytkowania wieczystego do tych nieruchomości, które 
przejęła aktem notarialnym Rep. A Nr 210/2003, spisanym w dniu 15.01.2003 r z przeznaczeniem na 
zagospodarowanie terenu pod budowę ścieżki rowerowej. 

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów działając w oparciu o przepis art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z 2010 r. Dz. U. Nr 102 poz. 651) zwrócił się z prośbą do 
Starosty Pińczowskiego o nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Pińczów, prawa własności tych 
nieruchomości, uzasadniając swój wniosek tym, że gmina grunty te przeznaczy na realizację zadań własnych tj. 
działalność sportowo-turystyczną - urządzenie ścieżki rowerowej. A zatem podjęcie takiej uchwały staje się 
celowe i zasadne. 
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