UCHWAŁA NR XLV/394/17
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE
z dnia 28 czerwca 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Staszów od Polskich Kolei
Państwowych S.A. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych
w miejscowości Sztombergi, gmina Staszów
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 2016 roku poz. 446 z późn. zm.1)) art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 8 września 2000 roku
o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (tekst
jednolity: Dz.U. z 2017 roku poz. 680) Rada Miejska w Staszowie uchwala co następuje:
§ 1.
1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie przez Gminę Staszów od Polskich Kolei Państwowych S.A.
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Sztombergi, gmina
Staszów, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer
379 o pow. 1,0700 ha dla której Sąd Rejonowy w Staszowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi
księgę wieczystą nr KI1A/00032519/0 wraz z prawem własności zabudowy znajdującej się na tej działce
z przeznaczeniem na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań
własnych gminy w dziedzinie transportu.
2. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie przez Gminę Staszów od Polskich Kolei Państwowych S.A.
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Sztombergi, gmina
Staszów, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer
395 o pow. 0,1900 ha dla której Sąd Rejonowy w Staszowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi
księgę wieczystą nr KI1A/00032519/0, z przeznaczeniem na cele związane z inwestycjami
infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych gminy w dziedzinie transportu.
3. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Staszów,
uchwalonym uchwałą Nr XIV/139/99 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 21 grudnia 1990 roku działka
położona w miejscowości Sztombergi, gmina Staszów, oznaczona w ewidencji gruntów nr 379 stanowi
tereny byłej kolejki wąskotorowej, która przebiega przez obszary użytków zielonych wyłączonych
z zabudowy, obszary przeznaczone do uporządkowania istniejącego zagospodarowania i uzupełnienia
zabudowy, obszary użytków rolnych, tereny lasów oraz drogę wojewódzką istniejącą oraz częściowo
znajduje się w granicach Jeleniowsko - Staszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, działka
położona w miejscowości Sztombergi, gmina Staszów oznaczona w ewidencji gruntów nr 395 stanowi
tereny byłej kolejki wąskotorowej, która przebiega przez tereny dolesień.
4. Szczegółowe położenie i oznaczenie nieruchomości, o której mowa w ust. 1 i 2 zawiera mapa stanowiąca
załącznik do uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów.
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§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Staszowie
Dominik Rożek

1) Zmiany

wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2016 r., poz. 1579, poz. 1948; Dz. U. z 2017 r., poz. 730,
poz. 935
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Uzasadnienie do Uchwały Nr XLV/394/17
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 28 czerwca 2017 r.
Przedmiotem nieodpłatnego nabycia przez Gminę Staszów są nieruchomości położone w Sztombergach,
oznaczone w ewidencji gruntów numerami 379 o pow. 1,0700 ha i 395 o pow. 0,1900 ha. Przekazanie
użytkowania wieczystego powyższych działek nastąpi w trybie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 8 września
2000 roku o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”
który stanowi, że mienie należące do PKP S.A. może być przekazanie nieodpłatnie, w drodze umowy na
własność jednostkom samorządu terytorialnego na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi
służącymi wykonywaniu zadań własnych tych jednostek w dziedzinie transportu.
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