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z dnia  18 maja 2021 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA KROSNA 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie wniosku o przekazanie nieruchomości 

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 2 i pkt 15 , art. 18 ust. 1  a ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. 
zm.) w związku z art. 5 ust. 4  ustawy z dnia 10 maja 1990r. – Przepisy 
wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach 
samorządowych  (Dz.U. Nr 32,poz. 191 z późn. zm.) 

uchwala się, co następuje  : 
§ 1. 1. Wystąpić z wnioskiem do Wojewody Podkarpackiego o nieodpłatne 

przekazanie na własność Gminy Krosno nieruchomości oznaczonej numerem 
2559/1 o pow. 0,0598 ha położonej w Krośnie – obręb ewidencyjny 
Śródmieście. 

2. Nieruchomości wymienione w ust. 1 niezbędne są do realizacji zadań 
własnych Gminy Krosno, a w szczególności spraw związanych z gminnymi 
placami, organizacją ruchu drogowego oraz utrzymaniem gminnych obiektów i 
urządzeń administracji publicznej. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie do projektu uchwały 

w sprawie wniosku o przekazanie nieruchomości 
 

 

                  Działka oznaczona wg operatu ewidencji gruntów miasta Krosna , obręb 

ewidencyjny Śródmieście numerem 2559/1 o pow. 598 m2  objęta KW 123244 położona 

przy ul. Lwowskiej stanowi własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym 

Gminy Krosno. Położona jest w kompleksie terenów dla których nie obowiązują 

ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a dla nieruchomości 

tej została wydana  decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na 

budowie parkingu. 

Działka ta stanowi ogólnodostępny, publiczny parking  dla samochodów 

osobowych przy budynku Urzędu Miasta krosna, służący dla obsługi instytucji 

publicznej , w związku z czym służy wykonywaniu zadań własnych Gminy Krosno  

w zakresie gminnych  placów, organizacji ruchu drogowego oraz utrzymaniem 

gminnych obiektów i urządzeń administracji publicznej. 

 

Ponieważ Gmina Krosno nie może uzyskać potwierdzenia prawa własności tej 

nieruchomości w trybie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy 

wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach 

samorządowych, ponieważ oddana była w użytkowanie wieczyste na rzecz PKP S.A.,  

a przedmiotowa nieruchomość wykorzystywana jest na realizację zadań własnych 

gminy, a w szczególności spraw związanych z gminnymi placami, organizacją ruchu 

drogowego oraz utrzymaniem gminnych obiektów i urządzeń administracji publicznej, 

zasadnym jest, w związku z nabyciem prawa użytkowania wieczystego przez Gminę 

Krosno wystąpienie do Wojewody  Podkarpackiego o uzyskanie potwierdzenia 

własności przedmiotowej nieruchomości w trybie art. 5 ust. 4 wyżej wymienionej 

ustawy – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę  

o pracownikach samorządowych 
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