
                                                                                                  
Uchwała Nr  LXVIII/343/10 

Rady Miejskiej w Iłży 
z dnia 08 listopada 2010 roku 

 

w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości. 

 
                Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit.a ustawy z dnia 08 marca 1990 
roku o samorządzie gminnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 
1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust.1 i art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku 
Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) Rada Miejska w Iłży uchwala co następuje: 

                                                                                 

§ 1. 
                Wyraża zgodę na nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu 
położonego Iłży na Osiedlu Staszica o powierzchni 0,1276 ha, oznaczonego 
w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 5002/75, uregulowanej w 
księdze wieczystej Nr 6397A. 

 
§ 2. 

Nabycie nieruchomości następuje w ramach środków finansowych 
przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Iłża. 
 

§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłży. 
 

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy 
ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Iłży. 
 
  

 

  

 

  
 
 
 

 
 
 



U z a s a d n i e n i e 
 

do projektu uchwały w sprawie nabycia prawa użytkowania 
wieczystego nieruchomości. 

 
 

         Gmina Iłża jest właścicielem nieruchomości położonej w Iłży na Osiedlu 
Staszica, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 5002/75 o 
powierzchni 0,1276 ha, która została oddana w użytkowanie wieczyste 
Spółdzielni Mieszkaniowej w Iłży do dnia 26 czerwca 2101 roku.  
Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Iłży w dniu 20 czerwca 
2009 roku podjęło uchwałę Nr 8 w sprawie odpłatnego przekazania części 
nieruchomości. 
                Uzyskanie zgody Rady Miejskiej w Iłży będzie umocowaniem dla 
Burmistrza Iłży do kontynuowania działań zmierzających do nabycia prawa 
użytkowania wieczystego gruntu, których finalizacją będzie zawarcie umowy 
notarialnej. 
Po nabyciu prawa użytkowania wieczystego gruntu Gmina Iłża będzie miała 
pełne prawo do rozporządzania nim. 
W związku z tym przystąpi do zagospodarowania tego terenu poprzez budowę 
parkingu. 
Nieruchomość ta przylega do gruntu stanowiącego drogę gminną, dlatego 
jesteśmy zainteresowani przejęciem jej do naszego zasobu.  

 
                Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia projekt uchwały uważam za 
zasadny. 
 
 
 
 
                                                       Wnioskodawca 
  
                 


