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UCHWAŁA Nr .…….……… 

RADY MIASTA RADYMNA 

z dnia ………..….. 2020 roku 

 

w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości stanowiących 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.2020.713) oraz art. 13 ust. 2 i ust. 2a ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2020.65 z późn. zm.) 

 

Rada Miasta Radymna uchwala się, co następuje: 

 

§1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne przekazanie w drodze darowizny na rzecz Powiatu 

Jarosławskiego prawa własności do nieruchomości położonych w obrębie miasta 

Radymna, odpowiadających działce o numerze ewidencyjnym 1131 obszaru 3,0202 ha 

oraz działce o numerze ewidencyjnym 1137 obszaru 3,7665 ha, dla których to działek Sąd 

Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Jarosławiu prowadzi księgę wieczystą 

PR1J/00048899/0. 

§2. Przekazanie nieruchomości opisanej w § 1 następuje na realizację celu publicznego  

§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 
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UZASADNIENIE 

do uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości stanowiących własność 

Gminy Miejskiej Radymno. 

 

 

Gmina Miejska Radymno zgodnie z księga wieczystą PR1J/00048899/0 prowadzoną przez Sąd 

Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Jarosławiu jest właścicielem niezabudowanych 

nieruchomości gruntowych położonych w obrębie miasta Radymna, odpowiadających działce 

o numerze ewidencyjnym 1131 obszaru 3,0202 ha oraz działce 

o numerze ewidencyjnym 1137 obszaru 3,7665 ha. 

Dziaka nr 1137 położona jest w terenie objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania 

Przestrzennego „TEREN EKSPLOATACJI KRUSZYWA RADYMNO – WSCHÓD”, 

w obrębie oznaczonym symbolem 2.R – teren rolniczy, zaś działka nr 1131 zlokalizowana jest 

w terenie nie objętym aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego.  

Przedmiotowe działki użytkowane są rolniczo i zgodnie z ewidencją gruntów i budynków 

miasta Radymna sklasyfikowane są jako użytki rolne.  

Starosta Jarosławski wystąpił z wnioskiem o nieodpłatne przekazanie nieruchomości 

gruntowych z przeznaczeniem na cele edukacyjne Zespołu Szkół Ogólnokształcących, 

Zawodowych i Rolniczych im. Adama Mickiewicza w Radymnie, argumentując, że planowany 

przez Powiat we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozwój szkolnictwa 

rolniczego i okołorolniczego to szansa, by w/w Zespół Szkół stał się nowoczesną placówką, do 

czego niezbędne jest posiadanie odpowiednio wysokiego areału upraw.    

 

 


