
UCHWAŁA NR XLVI/404/17
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

z dnia 3 sierpnia 2017 r.

w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej wchodzącej w skład Zasobu Agencji 
Nieruchomości Rolnych 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
z 2016 r poz. 446 ze zmianami1) oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 lit. c ustawy z dnia 19 października 1991 roku 
o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (t. j. Dz.U z 2016 r. poz. 1491 ze zmianami2) 

Rada Miejska w Staszowie uchwala co następuje: 

§ 1. 

1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych w drodze 
umowy do gminnego zasobu nieruchomości, własności nieruchomości gruntowej, położonej 
w Kurozwękach oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 162/2 o pow. 1,0200 ha, dla której 
Sąd Rejonowy w Staszowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą Nr 
KI1A/00021892/8, z przeznaczeniem na rozszerzenie cmentarza (na której położony jest w części już 
cmentarz). 

2.  Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Staszów, 
uchwalonym uchwałą Nr XIV/139/99 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 21 grudnia 1999 roku 
nieruchomość położona w Kurozwękach, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka numer 162/2 leży 
na obszarze zieleni (parki, cmentarze). Ponadto ww. działka leży w granicach obszarów, dla których 
przewiduje się sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz w granicach 
strefy pośredniej zewnętrznej ujęcia wody Radzików II. 

3.  Szczegółowe położenie i oznaczenie nieruchomości, o której mowa w ust. 1 zawiera mapa stanowiąca 
załącznik do uchwały.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Dominik Rożek

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2016 roku poz. 1579, 1948; z 2017 roku poz. 730,935 
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 roku poz. 2260
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Uzasadnienie do Uchwały Nr XLVI/404/17

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 3 sierpnia 2017 r.

Nieruchomość położona w Kurozwękach, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka numer 162/2 o pow. 
1,0200 ha zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Staszów, 
uchwalonym uchwałą Nr XIV/139/99 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 21 grudnia 1999 roku leży na 
obszarze zieleni (parki, cmentarze). Pozyskanie działki numer 162/2 jest niezbędne na cel związany 
z rozszerzeniem cmentarza. Agencja Nieruchomości Rolnej zgodnie z zapisem art. 24 ust. 5 pkt 1 lit. c 
ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Panstwa 
może w drodze umowy, nieodpłatnie przekazać na własność jednostce samorzadu terytorialnego 
nieruchomości jeżeli są przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy na cele związane z realizacją inwestycji 
infrastrukturalnych służących wykonywaniu zadań własnych - w zakresie zakładanie lub rozszerzanie 
cmentarzy komunalnych albo, jeżeli położony jest na nich cmentarz. Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie 
uchwały należy uznać za zasadne. 
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