
Uchwała  Nr  XXXV/276/09
Rady Gminy  Masłów

z dnia 27 sierpnia 2009 roku 

w  sprawie: wystąpienia  do Wojewody Świętokrzyskiego z wnioskiem o przekazanie na
własność  nieruchomości  gruntowych  niezbędnych  do  realizacji  zadań

                  własnych gminy.

Na  podstawie art. 7 ust. 1  i  art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r.  Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), 
w  związku  z  art.  5  ust.  4  ustawy  z dnia 10  maja  1990 r.    przepisy    wprowadzające 
ustawę  o  samorządzie   terytorialnym i ustawę o pracownikach  samorządowych  (Dz. U. z 
1990 r. Nr 32 poz. 191 ze zm.) Rada Gminy Masłów uchwala, co następuje:

§ 1.

Rada Gminy stwierdza,  że nieruchomości  gruntowe oznaczone jako działki nr nr 

14/33, 14/73, 14/84, 14/16 i 1/18 położone w obrębie ewidencyjnym Dąbrowa związane są z 

realizacją zadań własnych gminy. I tak:

− działki  Nr 14/33 o pow. 0,2559 ha i 14/73 o pow. 0,0887 ha położone w obrębie 

ewidencyjnym Dąbrowa służą młodzieży jako boiska;

− działka  nr  14/84  o  pow.  1,2278  ha  położona  w  obrębie  ewidencyjnym  Dąbrowa 

znajduje  się  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  budynków  mieszkalnych  służąc 

mieszkańcom jako droga dojazdowa;

− działka  nr  14/16  o  pow.  0,1924  ha  położona  w  obrębie  ewidencyjnym  Dąbrowa 

zabudowana  jest  budynkiem  byłego  przedszkola,  obecnie  służącym  mieszkańcom 

sołectwa Wiśniówka jako świetlica środowiskowa i filia biblioteki publicznej;

− działka  nr  1/18  o  pow.  0,3002  ha  położona  w  obrębie  ewidencyjnym  Dąbrowa 

przeznaczona  jest  pod  potrzeby  wykonania  pętli  do  nawracania  dla  autobusu 

szkolnego oraz dla samochodów specjalizowanych.

§ 2.

Rada Gminy Masłów zobowiązuje Wójta Gminy do wystąpienia z wnioskiem do 

Wojewody  Świętokrzyskiego  o  przekazanie  na  rzecz  Gminy  Masłów  nieruchomości 



gruntowych  oznaczonych  w  ewidencji  gruntów  Starostwa  Powiatowego  w  Kielcach 

jako:

− działki  Nr  14/33,  14/73  obręb  geodezyjny  Dąbrowa,  które  Gmina  nabyła  na 

podstawie  umowy  przeniesienia  prawa  użytkowania  wieczystego  celem 

zwolnienia  ze zobowiązania  podatkowego,  akt notarialny Rep. A 5646/2003,  dla 

których  w  Sądzie  Rejonowym  w  Kielcach  prowadzona  jest  księga  wieczysta 

KI1L/00094309/8, gdzie jako właściciel wpisany jest Skarb Państwa, a Gmina Masłów 

jako użytkownik wieczysty.

− działka Nr 14/84  obręb geodezyjny Dąbrowa,  którą  Gmina  nabyła  na  podstawie 

umowy  darowizny,  akt  notarialny  Rep.  A  4357/2005,   dla  której  w  Sądzie 

Rejonowym w Kielcach prowadzona jest  księga wieczysta  KI1L/00101776/5,  gdzie 

jako  właściciel  wpisany  jest  Skarb  Państwa,  a  Gmina  Masłów  jako  użytkownik 

wieczysty.

− działka Nr 14/16  obręb geodezyjny Dąbrowa,  którą  Gmina  nabyła  na  podstawie 

umowy  darowizny,  akt  notarialny  Rep.  A  1478/2006,   dla  której  w  Sądzie 

Rejonowym w Kielcach prowadzona jest  księga wieczysta  KI1L/00104202/2,  gdzie 

jako  właściciel  wpisany  jest  Skarb  Państwa,  a  Gmina  Masłów  jako  użytkownik 

wieczysty.

− działka  Nr  1/18  obręb geodezyjny Dąbrowa,  którą  Gmina  nabyła  na  podstawie 

umowy  darowizny,  akt  notarialny  Rep.  A  2467/2007,   dla  której  w  Sądzie 

Rejonowym w Kielcach prowadzona jest  księga wieczysta  KI1L/00109652/6,  gdzie 

jako  właściciel  wpisany  jest  Skarb  Państwa,  a  Gmina  Masłów  jako  użytkownik 

wieczysty.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi  Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy Masłów

/-/ Genowefa Jaros


