
UCHWAŁA NR XLIX/327/22 
RADY MIEJSKIEJ TURKU 

z dnia 23 czerwca 2022 r. 

w sprawie przyjęcia od Skarbu Państwa w drodze  darowizny  prawa  własności  nieruchomości  
gruntowej  położonej  w  Turku. 

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt  3  ustawy  z  dnia  8  marca 1990  roku                                     
o  samorządzie  gminnym (t. j.: Dz. U. 2022. 559 ze zm.),  art. 11 ust.1,  art. 12  i  art.  13 ust. 2 i 2 a  w  
związku  z  art. 6 pkt 6  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  roku  o  gospodarce  nieruchomościami (t. j.: 
Dz. U. 2021. 1899 ze zm.) , Rada Miejska Turku uchwala,   co następuje: 

§ 1.  
Rada Miejska Turek wyraża zgodę na przyjecie na rzecz Gminy Miejskiej Turek  w drodze  

darowizny  prawo  własności  nieruchomości  gruntowej  Skarbu Państwa  położonej w Turku, 
oznaczonej  w obrębie  „A”  jako  działka  numer  ewidencyjny  629/1  o pow. 0,3140 ha,  dla której  Sąd  
Rejonowy w Turku V Wydział  Ksiąg  Wieczystych  prowadzi  księgę  wieczystą   KN1T/00001072/1. 

§ 2.  
Dokonanie darowizny następuje na cel publiczny jakim jest utrzymanie wielofunkcyjnego  boiska  

szkolnego  przy  Szkole  Podstawowej  nr 1 im. Henryka Sienkiewicza,  przy ulicy Parkowej 3 w Turku. 

§ 3.  
Wykonanie  uchwały  powierza  się  Burmistrzowi  Miasta Turku. 

      

§ 4.  
Uchwała  wchodzi  w życie  z dniem  podjęcia. 

Przewodnicząca 
Rady Miejskiej Turku 
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Uzasadnienie 

     do uchwały Nr XLIX/327/22 
Rady Miejskiej  Turku 

z   dnia 23 czerwca 2022 r. 
w sprawie przyjęcia od Skarbu Państwa w drodze  darowizny  prawa  własności  

nieruchomości  gruntowej  położonej  w  Turku.  
Podstawą  prawną  przedmiotowego  przejęcia  jest  art. 13 ust. 2 oraz ust. 2a ustawy  z dnia 

21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2021.1899 ze zm.), w myśl  
którego nieruchomość może być przedmiotem darowizny dokonywanej  między Skarbem Państwa 
a jednostką  samorządu  terytorialnego, a także między tymi jednostkami. W umowie darowizny 
określa się cel, na który nieruchomość jest darowana. 

Omawiana nieruchomość oznaczona w obrębie „A” jako działka numer ewidencyjny  629/1 o pow. 
0,3140 ha znajduje się w kompleksie działek  na  których  wybudowane  zostało  wielofunkcyjne  
boisko  szkolne  przy  Szkole Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza,  przy ulicy Parkowej 
3 w Turku,  które przyczyni  się również  do  popularyzacji aktywności fizycznej wśród mieszkańców 
miasta. 

W związku z powyższym, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 
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