
UCHWAŁA NR XIII/104/2015
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z dnia 3 września 2015 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na wystąpienie z wnioskiem do Wojewody Świętokrzyskiego o nieodpłatne 
przekazanie Gminie Skarżysko-Kamienna, nieruchomości zajętej pod drogę wewnętrzną, położonej 

w Skarżysku-Kamiennej ul. Ekonomii, oznaczonej numerem ewid. 1/51 ark.74 obręb 5 „Młodzawy” o pow. 
0,8754 ha, zabudowanej drogą asfaltową i chodnikami, stanowiącej własność Skarbu Państwa

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a, pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) i art.5 ust.4
z dnia 10 maja 1990 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym
i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 1990 r. Nr 32, poz.191 ze zm.) Rada Miasta Skarżyska-
Kamiennej uchwala co następuje:

§ 1. Postanawia się wystąpić z wnioskiem do Wojewody Świętokrzyskiego o nieodpłatne przekazanie na rzecz 
Gminy Skarżysko-Kamienna prawa własności nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej, zajętej pod drogę 
wewnętrzną - ul. Ekonomii na odcinku od ul.11 Listopada do ul. Wierzbowej, oznaczonej numerem ewid. 1/51 ark. 
74 obręb5 „Młodzawy”o pow. 0,8754 ha, wraz z własnością wzniesionych na niej budowli w postaci nawierzchni 
drogowych tj. drogi asfaltowej i chodników, stanowiących własność Skarbu Państwa, ujawnioną w księdze 
wieczystej Nr KI1R/00019574/2.

§ 2. Wymienioną w § 1 uchwały nieruchomość, Gmina zamierza przejąć na własność w trybie przepisów 
ustawy z dnia 10 maja 1990 roku – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i o pracownikach 
samorządowych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skarżyska-Kamiennej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miasta

Leszek Golik
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UZASADNIENIE

Przedmiotowa nieruchomość, opisana w § 1 uchwały, stanowi ogólnodostępną asfaltową
drogę wewnętrzną wraz z chodnikami, łączącą drogę powiatową z drogą gminną i jest
wykorzystywana do realizacji zadań własnych gminy, polegających na usprawnieniu układu
komunikacyjnego miasta.

Z uwagi na fakt, że na powyższej nieruchomości realizowane są zadania własne gminy,
określone w art.7 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.594 ze zm.), przeniesienie własności opisanej nieruchomości na rzecz
Gminy Skarżysko-Kamienna, może nastąpić na wniosek gminy w oparciu o art.5 ust.4 ustawy z
dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o
pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 32 poz.191 ze zm.).

Po uzyskaniu dokumentu, stwierdzającego własność powyższej nieruchomości, będzie
można dokonać zmian wpisu w księdze wieczystej dot. ujawnienia prawa własności Gminy
Skarżysko-Kamienna w miejsce dotychczasowego właściciela Skarbu Państwa.

Zatem biorąc powyższe pod uwagę, przejęcie powyższej nieruchomości na własność Gminy
Skarżysko-Kamienna jest w pełni uzasadnione i konieczne.
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