
UCHWAŁA NR XVI/108/2016
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE

z dnia 28 stycznia 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 13 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1774)
Rada Miejska w Ożarowie uchwala co następuje:

§ 1. 

Wyraża zgodę na dokonanie na rzecz Powiatu Opatowskiego darowizny nieruchomości gruntowych 
oznaczonych numerami ewidencyjnymi:

a) 1790/18 o pow. 350 m2,

b) 1790/19 o pow. 112 m2,

c) 1790/121 o pow. 1860 m2 stanowiących własność Gminy Ożarów

oraz darowizny prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami:

d) 1803/177 o pow. 340 m2,

e) 1803/178 o pow. 9 m2,

f) 1803/179 o pow. 105 m2,

g) 1803/310 o pow. 428 m2

ustanowionego na nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Ożarowie na 
Osiedlu Wzgórze zabudowanych budynkiem hotelu.

§ 2. 

Nieruchomość opisana w § 1 uchwały będzie przeznaczona na pomieszczenia dla placówek opiekuńczo- 
wychowawczych i urzędów administracji.

§ 3. 

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Ożarowa.

§ 4. 

Traci moc uchwała Nr XLVI/319/2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 7 kwietnia 2010 r. w sprawie 
zbycia nieruchomości.

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

Starosta Opatowski zwrócił się z wnioskiem do Burmistrza Ożarowa o nieodpłatne przekazanie nieruchomości
wymienionych w §1 niniejszej uchwały, na rzecz Powiatu Opatowskiego. Nieruchomość zabudowana jest
niefunkcjonującym od kilku lat, budynkiem hotelu. Od roku 2010 Gmina bezskutecznie podejmowała próby
zbycia nieruchomości. Dlatego też podjęto decyzję o przekazaniu nieruchomości w drodze darowizny
na rzecz powiatu opatowskiego z przeznaczeniem na pomieszczenia dla placówek opiekuńczo- wychowawczych i
urzędów administracji .
W przypadku niewykorzystania nieruchomości na w/w zadanie, darowizna zostanie odwołana w drodze uchwały
Rady Miejskiej.
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