
Uchwała Nr XVI/133/15
Rady Gminy Masłów

z dnia 26  listopada 2015 roku

w  sprawie: wyrażenia  zgody  na  przyjęcie  w  drodze  darowizny  od  Województwa
Świętokrzyskiego prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej
w Masłowie Pierwszym, gmina Masłów oznaczonej w ewidencji gruntów
jako działka nr 1102/5 o pow. 0,8112 ha

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9a i art. 44 pkt. 5  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 1515), art. 6 pkt. 10 i art. 13 ust. 2
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z
2015r. poz. 1774) Rada Gminy Masłów uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na przyjęcie przez Gminę Masłów w drodze darowizny prawa własności
zabudowanej nieruchomości położonej w Masłowie Pierwszym, gmina Masłów oznaczonej w
ewidencji gruntów jako działka nr 1102/5 o pow. 0,8112 ha, ujawnionej w księdze wieczystej
nr KI1L/00006817/9, z przeznaczeniem na rewitalizację centrum Masłowa Pierwszego pod
potrzeby kultury, sportu, rekreacji, poprawy komunikacji i centrum przedsiębiorczości.

§ 2.
Działka, o której mowa w § 1, przedstawiona jest  na załączniku graficznym nr 1 do niniejszej
uchwały.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Masłów

/-/ Sylwester Wojtyna



U z a s a d n i e n i e
do uchwały Nr XVI/133/15

Rady Gminy Masłów
z dnia 26 listopada 2015 roku

Wójt  Gminy  Masłów,  wnioskiem  z  dnia  20.01.2015r.  znak:  BiGP.6822.1.2015,

uzupełnionym  pismem  z  dnia  12.10.2015r.  znak:  BiGP.6822.2.2015,  wystąpił  

do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego o przeniesienie, w drodze darowizny, na rzecz

Gminy  Masłów  prawa  własności  części  działki  nr  1102/4  o  powierzchni  ok.  0,8117  ha

położonej w obrębie ewidencyjnym Masłów Pierwszy,  po podziale  stanowiącej  działkę nr

1102/5 o pow. 0,8112 ha.

Powyższa  nieruchomość  sąsiaduje  bezpośrednio  z  działkami  będącymi  własnością

Gminy,  na  których  znajdują  się  budynki  Urzędu  Gminy,  Zespołu  Szkół,  hali  sportowej,

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Ośrodka Zdrowia. Gmina chciałaby przeznaczyć

ten teren na realizację niezbędnych celów publicznych, m.in. wykonanie części rekreacyjno-

sportowej,  jak  również  zagospodarować  we  właściwy  sposób  centrum  Masłowa.  W

zachodniej  części  terenu zlokalizowany jest  również Plac im.  Świętego Jana Pawła II,  na

którym ustawiona jest płyta upamiętniająca pobyt Ojca Świętego w Masłowie w 1991r. Plac

ten został urządzony za zgodą Województwa Świętokrzyskiego przez Gminę Masłów.

Ze względu na  intensywną  zabudowę administracyjno-oświatową  w tym obszarze,

pozyskanie  przez  Gminę  Masłów  działki  nr  1102/5  z  przeznaczeniem  na  rewitalizację

centrum Masłowa Pierwszego umożliwi  rozwój  tego  obszaru  oraz  zdecydowanie  poprawi

jakość życia publicznego, społecznego i kulturalnego w Masłowie oraz układ komunikacyjny

centrum Masłowa i centrum gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Masłów

/-/ Sylwester Wojtyna
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