UCHWAŁA NR L/439/17
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE
z dnia 20 października 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych
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 2017 roku poz. 1875) Rada Miejska w Staszowie uchwala co następuje:
§ 1.
1. Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości, własności nieruchomości
gruntowych położonych w Staszowie, oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 1228 o pow. 3603 m.kw.,
dla której Sąd Rejonowy w Staszowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą Nr
KI1A/00034151/6; 1229 o pow. 5101 m.kw., dla której Sąd Rejonowy w Staszowie IV Wydział Ksiąg
Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą Nr KI1A/00015349/2; 1233/6 o pow. 2495 m.kw., dla której
Sąd Rejonowy w Staszowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą Nr
KI1A/00026207/5 z przeznaczeniem na poszerzenie cmentarza komunalnego.
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 działki
numer 1228, 1229 leżą na obszarze zieleni (parki, cmentarze) natomiast działka numer 1233/6 leży
częściowo na obszarze dróg wojewódzkich projektowanych oraz obszarze zieleni (parki, cmentarze).
3. Szczegółowe położenie i oznaczenie nieruchomości, o których 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
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Uzasadnienie do Uchwały Nr L/439/17
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 20 października 2017 r.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o wystąpiło
z wnioskiem o podjęcie działań związanych z zabezpieczeniem nowego terenu pod cmentarz komunalny
położony w Staszowie w związku z szybkim zmniejszaniem się ilości miejsc. W tym celu Gmina Staszów
zamierza nabyć działki położone w Staszowie oznaczone numerami ewidencyjnymi: 1228, 1229, które
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 leżą na
obszarze zieleni (parki, cmentarze) oraz działkę numer 1233/6, która leży częściowo na obszarze dróg
wojewódzkich projektowanych oraz obszarze zieleni (parki, cmentarze). Działka numer 1228 ujawniona jest
w Księdze Wieczystej Nr KI1A/00034151/6; działka numer 1229 ujawniona jest w Księdze Wieczystej Nr
KI1A/00015349/2 i działka numer 1233/6 ujawniona jest w Księdze Wieczystej Nr KI1A/00026207/5.
Biorąc powyższe pod uwagę zasadnym jest podjęcie uchwały w sprawie nabycia ww. działek.
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