
UCHWAŁA NR XXIII / 132 / 2020 
RADY GMINY SZCZYTNIKI 

z dnia 17 lipca 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Szczytniki prawa użytkowania 
wieczystego nieruchomości od PKP S.A. z siedzibą w Warszawie 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4, art. 18 ust. 2, pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku        o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 713) oraz art. 39 pkt 3 ustawy 
z dnia 8 września 2000 roku o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa 
państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 292 ze zm.) 

Rada Gminy Szczytniki 

§ 1. Wyraża zgodę na nieodpłatne nabycie przez Gminę Szczytniki prawa własności gruntu 
nieruchomości oznaczonej jako działka nr: 66/10 o pow. 0,3237 ha stanowiąca własność Skarbu 
Państwa, będąca w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A. z siedzibą 
w Warszawie, zapisana w księdze wieczystej nr KZ1A/00081357/6, położona w obrębie 
ewidencyjnym Radliczyce. 

§ 2. Nabycie wieczystego użytkowania przedmiotowej działki zabudowaną budynkiem 
nieczynnego dworca kolejowego następuje na cele związane z wykonywaniem zadań własnych Gminy 
w zakresie transportu. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczytniki. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
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UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXIII / 132 / 2020
Rady Gminy Szczytniki
z dnia 17 lipca 2020 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Szczytniki prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości od PKP S.A. z siedzibą w Warszawie

Przedmiotem niniejszej uchwały jest wyrażenie zgody na nabycie praw majątkowych do działki nr:

66/10 o pow. 0,3237 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Radliczyce,

od przedsiębiorstwa PKP S.A.

Przekazanie prawa użytkowania wieczystego gruntów z równoczesnym przekazaniem prawa

własności posadowionych na nich budowli nastąpi w trybie art. 39 pkt 3 ustawy z dnia 8 września 2000 r.

o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (t.j. Dz. U.

z 2020 r., poz. 292 ze zm.), który stanowi, że mienie PKP S.A. może być przekazane nieodpłatnie, w drodze

umowy, na własność jednostkom samorządu terytorialnego, na cele związane z inwestycjami

infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych tych jednostek w dziedzinie transportu.

Działka, która zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990r,. o samorządzie gminnym, zostanie

wykorzystana w celu realizacji zadań własnych – zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie

lokalnego transportu zbiorowego, jako miejsce przesiadkowe oraz postojowe.

Przewodniczący Rady
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