
Projekt: XV/109 

UCHWAŁA Nr .…….……… 

 

RADY MIASTA RADYMNA 

z dnia ………..….. 2019 roku 

 

w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości stanowiącej własność  

Gminy Miejskiej Radymno 

 

 

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

o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2019.506 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 2  

i ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2018.2204 

z późn. zm.)  

Rada Miasta Radymna uchwala się, co następuje: 

 

§1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Radymno prawa własności 

do nieruchomości położnej w obrębie miasta Radymna, odpowiadającej działce o numerze 

ewidencyjnym 2036/2 obszaru 0,0078 ha, dla której Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg 

Wieczystych w Jarosławiu prowadzi księgę wieczystą PR1J/00103713/7. 

§2.  Przekazanie  nieruchomości opisanej w § 1, następuje z przeznaczeniem na realizację zadań 

własnych Gminy Radymno, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym. 

§3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radymna. 

§4. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Gospodarki Komunalnej, 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

§5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

 

Przewodniczący  

Rady Miasta Radymna 

 

 Andrzej Pacek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projekt: XV/109 

UZASADNIENIE  

 

do uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości stanowiące własność 

Gminy Miejskiej Radymno 

 

 

Gmina Miejska Radymno zgodnie z księga wieczystą PR1J/00103713/7 prowadzoną przez Sąd 

Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Jarosławiu  jest właścicielem niezabudowanej 

nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miasta Radymna, odpowiadającej działce 

o numerze ewidencyjnym 2036/2 obszaru 78 m2. 

Z wnioskiem o nieodpłatne przekazanie opisanej wyżej nieruchomości wystąpiła Gmina 

Radymno, posiadająca prawo własności do nieruchomości przyległej, odpowiadającej działce 

ewidencyjnej nr 2038, na której to usytuowany jest siedziba Gminy Radymno.  

Działka będąca przedmiotem uchwały stanowi użytek gruntowy sklasyfikowany jako droga  

i przeznaczona zostanie na realizację zadań własnych Gminy Radymno zgodnie z art. 7 ust. 1 

pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tj. na poszerzenie istniejącego na 

działce przyległej placu parkingowego.  

 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do 

wyłącznej rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, 

przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących określania zasad nabycia, zbycia 

i obciążania nieruchomości gruntowych. 

 

Mając na uwadze powyższe zasadne jest przeznaczenie przedmiotowej działki do przekazania 

na rzecz Gminy Radymno, a tym samym podjęcie stosownej uchwały. 
 


