UCHWAŁA NR XLII/225/2013
RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYCACH
z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność przez Gminę Działoszyce nieruchomości położonych
w miejscowości Dzierążnia o numerach ewidencjach działek 171/2 o pow. 0,0591 ha oraz numerze 229/4
o pow. 0,0371 ha zajmowanych przez urządzenia i budynki ujęcia wody w Dzierążni
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 litera „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. Nr 0 poz. 594 z późn. zm.) oraz wyroku Sądu Rejonowego w Pińczowie I Wydział Cywilny
sygnatura akt I C 51/10 z dnia 28 czerwca 2012 r. i wyroku Sądu Okręgowego w Kielcach II Wydział Cywilny
Odwoławczy, sygnatura akt II Ca 1434/12 z dnia 22 maja 2013 r. Rada Miejska w Działoszycach uchwala co
następuje:
§ 1. 1. Wyraża się zgodę na nabycie na własność przez Gminę Działoszyce działki nr ewid. 171/2 o pow.
0,0591 ha, Księga Wieczysta 19507 położonej w Dzierążni, będącej własnością Pana Radosława Goca zam.
Dzierążnia 140, 28-440 Działoszyce.
2. Wyraża się zgodę na nabycie na własność przez Gminę Działoszyce działki nr ewid. 229/4 o pow. 0,0371 ha,
Księga Wieczysta 11156 położonej w Dzierążni, będącej własnością Pana Zdzisława Goca zam. Dzierążnia 140,
28-440 Działoszyce.
3. Nabycie własności nieruchomości o jakich mowa w ust. 1 i 2 nastąpi w trybie wykonania prawomocnego
orzeczenia Sądu Rejonowego w Pińczowie z dnia 28 czerwca 2012 r. sygnatura akt I C 51/10.
4. Kopia – odpis wymienionego w ust. 3 orzeczenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Działoszyce.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE
Nieruchomości położone w miejscowości Dzierążnia o numerach ewidencjach działek 171/2 o pow.
0,0591 ha oraz numerze 229/4 o pow. 0,0371 ha zabudowane są urządzeniami i budynkami ujęcia
wody w Dzierążni. Zgodnie z zapisami w Księgach Wieczystych nr 19507 oraz 11156 działki te
stanowią własność prywatną Panów Zdzisława Goca i Radosława Goca. Celem regulacji stanu
prawnego nieruchomości wykorzystywanych na cele publiczne Gmina Działoszyce zwróciła się z
wnioskiem do Sądu Rejonowego w Pińczowie o zobowiązanie Pana Zdzisława Goca i Radosława
Goca do złożenia oświadczenia o przeniesieniu własności w/w nieruchomości na rzecz Gminy
Działoszyce. W dniu 28 czerwca 2012 r. Sąd Rejonowy w Pińczowie wydał wyrok w przedmiotowej
sprawie nakazując w/w właścicielom o złożenie oświadczenia woli o przeniesieniu prawa własności
na Gminę Działoszyce. Po oddaleniu w dniu 22 maja 2013 r. apelacji od wspomnianego wyroku
przez Sąd Okręgowy w Kielcach prawomocnym orzeczeniem. Wykonanie prawomocnego
orzeczenia Sądu Rejonowego w Pińczowie wymaga podjęcia niniejszej uchwały.
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