
                                                            Uchwała Nr VII / 45 / 2003 

                                                        Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej  

                                                                 z dnia 28 sierpnia 2003 r. 

 

 

w sprawie: oddania w użyczenie przez Gminę Skarżysko-Kamienna  

na rzecz Skarżyskiego Towarzystwa Tenisowego „Smecz”  

części nieruchomości nr 24 ark. 2 zabudowanej kortem tenisowym 

 

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm. wyn.  

z Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806,Dz.U. Nr 

80,poz.717 z 2003 r) i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 

nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543 ze zm. wyn. z Dz.U. z 2001 r. Nr 129 

poz. 1447, Nr 154 poz. 1800, Dz.U. z 2002 r. Nr 25 poz. 253, Nr 74 poz. 676, Nr 126 poz. 1070, Nr 113 

poz. 984, Nr 130 poz. 1112, Nr 200 poz. 1682, Nr 240 poz. 2058, Dz.U. z 2003 r. Nr 1 poz. 15, Nr 80 

poz. 720, Nr 80 poz. 721, Nr 80 poz. 717)  

Rada Miasta Skarżyska-Kamiennej uchwala, co następuje:  

 

 

 

§ 1. Oddaje się w użyczenie na rzecz Skarżyskiego Towarzystwa Tenisowego „Smecz” z siedzibą w 

Skarżysku-Kamiennej przy ulicy Tysiąclecia 16/56  

na okres od dnia 01.09.2003 r. do dnia 20.09.2008 r. (pięć lat) część nieruchomości gruntowej 

oznaczonej numerem ewid. 24 na arkuszu mapy 2, położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ulicy 

Paryskiej, o powierzchni 650 m², na której usytuowany jest kort tenisowy. 

 

§ 2. Zobowiązuje się biorącego w użyczenie do zapewnienia dotychczasowego, zgodnego z jego 

przeznaczeniem, sposobu funkcjonowania przedmiotu użyczenia. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

                                                                                                    Przewodniczący Rady Miasta  

 

                                                                                                         Wiesław Piętek 

 



 

                                                                                UZASADNIENIE 

 

 

 

 

W dniu 21.09.1998 roku na podstawie Uchwały Nr 5/54/98 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 

17 czerwca 1998 roku Gmina Skarżysko-Kamienna oddała Skarżyskiemu Towarzystwu Tenisowemu 

„Smecz” w użyczenie na okres dziesięciu lat, tj. do dnia 20.09.2008 roku, część nieruchomości 

gruntowej o numerze ewid. 24 ark. 2, położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ulicy Paryskiej, o 

powierzchni 0,21 ha, na której usytuowane są trzy korty tenisowe wraz z zapleczem niezbędnym do 

ich funkcjonowania. 

W okresie od dnia 01.09.2000 r. do dnia 31.08.2003 r. w użyczeniu STT „Smecz” pozostaje również 

część nieruchomości nr ewid. 24 ark. 2 o powierzchni 650 m² przeznaczona na powiększenie 

istniejących kortów przez dobudowanie czwartego kortu tenisowego.  

Ujednolicenie statusu prawnego obydwu wykorzystywanych w taki sam sposób części nieruchomości 

nr ewid. 24 ark. 2, jak również zapewnienie ciągłości funkcjonowania przedmiotowego obiektu w 

sposób zgodny z jego przeznaczeniem, wymaga oddania w użyczenie na rzecz wymienionego 

wcześniej podmiotu części tej nieruchomości o powierzchni 650 m², na której znajduje się czwarty, 

dobudowany kort tenisowy, natomiast ujednolicenie okresów użyczenia przemawia za oddaniem tej 

części przedmiotowej nieruchomości w użyczenie na okres do dnia 20.09.2008 r., tj. do końca okresu 

obowiązywania umowy użyczenia dotyczącej drugiej części przedmiotowej nieruchomości, na której 

usytuowane są trzy pozostałe korty tenisowe. 

Z uwagi na brzmienie przepisu art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia  

08.03.1990 r. o samorządzie gminnym, czynność powyższa, jako przekraczająca zakres zwykłego 

zarządu mieniem Gminy, wymaga podjęcia uchwały przez Radę Miasta.  

 

 


