
UCHWAŁA NR XLII/290/2021 
RADY GMINY KAWĘCZYN 

z dnia 17 grudnia 2021 r. 

w sprawie wyrażenia  zgody  na  przekazanie nieruchomości zabudowanej położonej  w miejscowości  
Tokary Pierwsze. 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 litera a ustawy  z dnia  8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / 
tj.Dz.U.2021.1372 ze .zm. / oraz  na podstawie art.13 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce  
nieruchomościami    ( tj Dz.U.2021.1899  ze zm. ) Rada Gminy Kawęczyn uchwala, co następuje : 

§ 1. Rada Gminy Kawęczyn wyraża  zgodę  na nieodpłatne  przekazanie umową użyczenia nieruchomości 
zabudowanej ( tj. budynek socjalno-sanitarny wraz z urządzonym boiskiem sportowym oraz z niezbędną  
infrastrukturą ) oznaczonej numerem 128 o pow. 0, 9554 ha położonej w obrębie  Tokary I gm. Kawęczyn, 
na okres do 31 grudnia 2025r. z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych.Dla przedmiotowej 
nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KN1T/00005791/5 w Sądzie Rejonowym w Turku Wydział 
Ksiąg Wieczystych.  

§ 2. Powyższe zostało zaakceptowane przez zebranie zarządu Stowarzyszenia Gminnego Klubu 
Sportowego „Orzeł” Kawęczyn. 

§ 3. Przekazanie nastąpi na podstawie zawartej umowy użyczenia. 

§ 4. Wykonanie  uchwały  powierza  się  Wójtowi  Gminy  Kawęczyn. 

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXX/213/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30 czerwca 2017r. w sprawie 
wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości położonej w miejscowości Tokary Pierwsze 

§ 6. Uchwała wchodzi w  życie  z dniem  podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Kawęczyn 

 
 

Piotr Gebler 
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UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR XLII/290/2021 
RADY GMINY KAWĘCZYN 

z dnia 17 grudnia 2021 r. 

w sprawie wyrażenia  zgody  na  przekazanie nieruchomości zabudowanej 
położonej  w miejscowości  Tokary Pierwsze. 

Gminny Klub Sportowy „ Orzeł” Kawęczyn zwrócił się z pismem do Wójta Gminy 
Kawęczyn o nieodpłatne przekazanie nieruchomości  zabudowanej( tj. budynek socjalno-
sanitarny wraz z urządzonym boiskiem sportowym oraz z niezbędną infrastrukturą ) 
oznaczonej numerem działki 128 o pow. 0,9554 ha położonej w obrębie Tokary I gm. 
Kawęczyn na okres do 31 grudnia 2025r.. Przedmiotowa nieruchomość wykorzystana  
będzie na działalność sportową, czyli realizowane  będą  zadania statutowe klubu. GKS 
„Orzeł.” (m.in. pozyskiwanie środków zewnętrznych w ramach prowadzonej działalności 
sportowej). 

Uzasadniając powyższe organ podejmujący Uchwałę uważa wniosek 
Stowarzyszenia Gminnego Klubu Sportowego „Orzeł” Kawęczyn  za w pełni  zasadny.  
 

 

 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: CDA32B01-15B9-43EE-A98A-33055101C5A6. Podpisany Strona 1


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 2
	Paragraf 3
	Paragraf 4
	Paragraf 5
	Paragraf 6

	Uzasadnienie

