
Uchwała  Nr  LIII/533/2018 

Rady Gminy  Masłów 

z dnia 27 września 2018 roku  

 
 

w  sprawie: wystąpienia  do Wojewody Świętokrzyskiego z wnioskiem o przekazanie na  

                       rzecz Gminy Masłów działki nr 102 położonej w Barczy 

 

 

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 2018r. poz. 994 ze zm.) oraz  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. 

 

1. Wyraża zgodę na nieodpłatne nabycie w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Masłów 

nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Barcza, 

gmina Masłów, oznaczonej jako działka nr 102 o pow. 0,1885 ha, dla której Sąd Rejonowy 

w Kielcach prowadzi księgę wieczystą numer KI1L/00171520/7. 

2. Rada Gminy Masłów zobowiązuje Wójta Gminy do wystąpienia z wnioskiem do 

Wojewody Świętokrzyskiego o przekazanie na rzecz Gminy Masłów działki nr 102 o pow. 

0,1885 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Barcza. 

 

§ 2. 

 

Działka będąca przedmiotem komunalizacji na rzecz Gminy Masłów  związana jest z 

zaspokajaniem zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym 

terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych; wspierania i upowszechniania idei samorządowej, 

w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych; w zakresie 

organizacji ruchu drogowego; w zakresie instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad 

zabytkami. 

 

§ 3. 

 

Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi  Gminy. 

 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Gminy Masłów   
      /-/ Sylwester Wojtyna 



 

UZASADNIENIE 

do uchwały Nr  LIII/533/2018 

Rady Gminy Masłów 

z dnia 27 września 2018 roku 

 

 

Zgodnie z art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990r. Przepisy wprowadzające ustawę o 

samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 1990 r. Nr 32, poz. 191 

ze zm.) gminie, na jej wniosek, może być przekazane mienie ogólnonarodowe (państwowe) jeżeli jest 

ono związane z realizacją jej zadań. Nabycie tego mienia następuje nieodpłatnie.  

Przejęcie działki nr 102 położonej w obrębie Barcza, gmina Masłów do gminnego zasobu 

nieruchomości związane jest z realizacją zadań własnych gminy tj. z zaspokajaniem potrzeb 

zbiorowych wspólnoty, a w szczególności zadań związanych ze sprawami w zakresie kultury 

fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, wspierania i 

upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek 

pomocniczych, w zakresie organizacji ruchu drogowego,  instytucji kultury oraz ochrony 

zabytków i opieki nad zabytkami (zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 2,9,10,17 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zm.). 

Nieruchomość położona na terenie gminy Masłów oznaczona w ewidencji gruntów jako 

działka Nr 102 o pow. 0,1885 ha położona w obrębie ewidencyjnym Barcza zabudowana jest 

budynkiem Świetlicy Samorządowej. Na nieruchomości znajduje się niewielkie boisko oraz plac 

zabaw. Część działki wykorzystywana jest jako pętla do nawracania samochodów, m.in. dla 

autobusu szkolnego oraz autobusu komunikacji miejskiej. Budynek znajdujący się na działce 

wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytków. 

Z tego też względu podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Masłów   
      /-/ Sylwester Wojtyna 

 

 

 


