
UCHWAŁA NR VI/32/15
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

z dnia 19 lutego 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr LVI/557/14 z dnia 30 października 
2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 roku poz. 594 z późn. zm.)1) art. 13 ust. 1 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. 
z 2014 roku poz. 518 z późn. zm.)2) oraz art. 285 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - 
Kodeks Cywilny (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 roku poz. 121 z późn. zm.)3) Rada Miejska 
w Staszowie uchwala, co następuje: 

§ 1. 
W Uchwale Nr LVI/557/14 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 października 2014 roku 
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej wprowadza się 
nastepujące zmiany: w § 1 dopisuje się ust. 4 o treści: "W przypadku nabycia nieruchomości 
opisanej w § 1 niniejszej uchwały Gmina Staszów wyraża zgodę na obciążenie 
przedmiotowej nieruchomości gruntowej położonej w Poddębowcu, oznaczonej numerem 
ewidencyjnym 215, służebnością przechodu i przejazdu o szerokości 3 metrów na rzecz 
każdoczesnego właściciela działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 60 położonej 
w Poddębowcu" oraz ust. 5 o treści: "Ustanowienie służebności ma charakter nieodpłatny". 

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

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Jerzy Kozioł

1) zmiany Dz.U. z 2013 roku poz. 645 i 1318; z 2014 r. poz. 379 i 1072 
2) zmiany Dz. U. z 2014 roku, poz. 659, 805,822,906 
3) zmiany Dz. U. z 2014 roku poz. 827; z 2015 roku poz. 4
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Uzasadnienie do Uchwały Nr VI/32/15

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 19 lutego 2015 r.

W dniu 30 października 2014 roku uchwałą Nr LVI/557/14 Rada Miejska w Staszowie 
wyraziła zgodę na nabycie nieruchomosci gruntowej położonej w Poddębowcu, oznaczonej 
numerem ewidencyjnym 215. Jednakże po podjęciu uchwały właściciel zbywanej 
nieruchomości wystąpił z wnioskiem o ustanowienie służebności przechodu i przejazdu 
o szerokości 3 metrów na rzecz każdoczesnego właściciela działki oznaczonej numerem 
ewidencyjnym 60 położonej w Poddębowcu. Ustanowienie służebności ma charakter 
nieodpłatny. Dla działki numer 215 prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Staszowie 
Księga Wieczysta Nr KI1A/00041331/4. 
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