
UCHWAŁA NR L/505/14
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

z dnia 21 maja 2014 r.

w sprawie zamiany nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j.Dz.U. 2013.poz. 594)1) oraz art.14 ust. 3.ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U. 2014. poz. 518) Rada Miejska w Staszowie 
uchwala co następuje: 

§ 1. 
Wyrazić zgodę na zamianę nieruchomości gruntowej położonej w Woli Wiśniowskiej, 
stanowiącej własność Gminy Staszów, oznaczonej numerem ewidencyjnym 736 o pow. 
3,7880 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Sandomierzu IX Zamiejscowym Wydziale 
Ksiąg Wieczystych w Staszowie prowadzona jest Księga Wieczysta KI1A/00033389/6 na 
nieruchomość gruntową położoną w Staszowie, stanowiącą własność Skarbu Państwa 
w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Staszów, 
oznaczoną numerem ewidencyjnym 1.6195/2 o pow. 0,8082 ha, dla której w Sądzie 
Rejonowym w Sandomierzu IX Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona 
jest Księga Wieczysta KI1A/00027758/9, bez obowiązku dokonywania dopłat w przypadku 
różnej wartości zamienianych nieruchomości. 

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów. 

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Kryspin Bednarczyk

1) Dz.U. 2013. poz. 645, 2013. poz. 1318
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Uzasadnienie do Uchwały Nr L/505/14

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 21 maja 2014 r.

W związku z faktem, że nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów numerem 
736 w całości leży na terenie leśnym i biegnie przez główny kompleks leśny Golejów od 
osady Maziarka do głównej drogi wywozowej Nadleśnictwa o nazwie ,,Bieżanówka,, 
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Staszów zwróciło się 
z prośbą o zamianę wyżej opisanej nieruchomości gruntowej na nieruchomość gruntową 
oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 1.6195/2 przez którą prowadzi dojazd do 
Ośrodka Wypoczynkowego w Golejowie. Udostępnienie dojazdu do Ośrodka 
Wypoczynkowego usprawni ruch turystyczny oraz komunikację z Ośrodkiem Sportu 
i Rekreacji. Zatem zamiana obu stronom ułatwi racjonalne wykorzystywanie nieruchomości 
będących przedmiotem niniejszej uchwały. W przypadku różnej wartości zamienianych 
nieruchomości między Skarbem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego oraz między 
jednostkami nieruchomości mogą być przedmiotem zamiany bez obowiązku dokonywania 
dopłat. 
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