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UCHWAŁA Nr .…….……… 

 

RADY MIASTA RADYMNA 

z dnia ………..….. 2020 roku 

 

w sprawie nieodpłatnego przejęcia na mienie komunalne Gminy Miejskiej Radymno  

nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa. 

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, art. 44 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  

o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U.2020.713) w związku z art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 

1990 roku Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę  

o pracownikach samorządowych (Dz.U.1990.32.191 z późn. zm.)  

 

Rada Miasta Radymna uchwala się, co następuje: 

 

§1.1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne przejęcie od Skarbu Państwa, do zasobu mienia 

komunalnego Gminy Miejskiej Radymno, nieruchomości położonej w obrębie miasta 

Radymna, odpowiadającej działce ewidencyjnej nr 456/30 obszaru 0,0321 ha, dla której  

w Sądzie Rejonowym V Wydziale Ksiąg Wieczystych w Jarosławiu prowadzona jest księga 

wieczysta PR1J/00094535/8. 

2. Nieruchomość, o której mowa w ust. 1, będzie służyć realizacjom zadań własnych gminy 

związanych z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb wspólnoty. 

 

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radymna.  

 

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

Przewodniczący  

Rady Miasta Radymna 

 

 Andrzej Pacek 
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UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku Przepisy wprowadzające 

ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych gminie, na jej 

wniosek, może być przekazane mienie ogólnonarodowe (państwowe) jeżeli jest ono związane 

z realizacją jej zadań. Nabycie tego mienia następuje nieodpłatnie.  

Przejęcie do gminnego zasobu nieruchomości działki stanowiącej obecnie własność Skarbu 

Państwa położonej w obrębie miasta Radymna, odpowiadającej działce ewidencyjnej nr 456/30 

obszaru 0,0321 ha związane jest z realizacją zadań własnych gminy służących zaspokajaniu 

zbiorowych potrzeb wspólnoty z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów 

rekreacyjnych i urządzeń sportowych, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 8 

marca 1990 roku o samorządzie gminnym. 

Miasto Radymno na terenie działki nr 456/30 planuje budowę ciągu pieszo-rowerowego 

prowadzącego wzdłuż akwenu wodnego, którego to lokalizacja zaprojektowana została za 

zgodą Starosty Jarosławskiego reprezentującego Skarb Państwa. 

Działka nr 456/30 wykorzystywana będzie do wykonywania zadań własnych gminy, o których 

mowa wyżej, a przejęcie własności tej nieruchomości dopełni wykonywanie tych zadań. 

Zachodzą zatem przesłanki wynikające z art. 5 ust. 4 ustawy z dnia z dnia 10 maja 1990 roku 

Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach 

samorządowych do nieodpłatnego przekazania Gminie Miejskiej Radymno, na jej wniosek, 

własności przedmiotowego gruntu w związku z realizacją na nim zadań własnych gminy. 

Ze względu na powyższe, w celu wyeliminowania przeszkód w swobodnym gospodarowaniu 

w/w nieruchomością, zasadna jest regulacja jej stanu prawnego, poprzez przejęcie na własność 

gminy.  

Do wystąpienia przez Burmistrza Miasta Radymna z wnioskiem do Wojewody Podkarpackiego 

o przekazanie Gminie Miejskiej Radymno, własności opisanej wyżej nieruchomości, niezbędne 

jest podjęcie przez Radę Miasta Radymna niniejszej uchwały.  
 

 


