
UCHWAŁA NR LXV/533/18
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

z dnia 15 maja 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w drodze ustnego przetargu 
nieograniczonego

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 z późn.zm.1)) oraz art.28 ust.1 i art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 roku poz.121 z późn.zm.2)) - Rada 
Miejska w Staszowie uchwala co następuje: 

§ 1. 

1. Wyrazić zgodę na sprzedaż w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej, 
stanowiącej własność Gminy Staszów, położonej w Staszowie na osiedlu "Ogrody" przy ulicy Łącznik, 
składającej się z: 

1) działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 4752 o powierzchni 1231 m.kw. 

2) działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 5286/14 o powierzchni 519 m.kw.

2.  Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Staszów 
powyższe działki leżą na terenie obszarów zabudowanych przeznaczonych do uporządkowania 
istniejącego zagospodarowania i uzupełnienia zabudowy. 

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

§ 2. 

Traci moc uchwała Nr L/506/14 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 21 maja 2014 roku w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w drodze ustnego przetargu nieograniczonego oraz na 
obciążenie nieruchomości służebnością przechodu i przejazdu. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Dominik Rożek

1) zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2017 roku poz.2232; Dz.U. z 2018 roku poz.130 
2) zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 roku poz.50 i poz.650

Id: SGCKA-WHACJ-CNTGW-RHJXT-FKKIN. Podpisany Strona 1



Uzasadnienie do Uchwały Nr LXV/533/18

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 15 maja 2018 r.

Działki położone w Staszowie na osiedlu "Ogrody" przy ul. Łącznik oznaczone numerami ewidencyjnymi 
4752 o powierzchni 1231 m.kw. i 5286/14 o powierzchni 519 m.kw. stanowią własność Gminy Staszów. 
Działka nr 5286/14 powstała z podziału działki nr 5286/4. Działki nr 4752 i 5286/4 ujawnione są w księdze 
wieczystej nr KI1A/00017434/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Staszowie IV Wydział Ksiąg 
Wieczystych. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Staszów powyższe działki leżą na terenie obszarów zabudowanych przeznaczonych do uporządkowania 
istniejącego zagospodarowania i uzupełnienia zabudowy. Dla powyższych działek została wydana przez 
Burmistrza Miasta i Gminy Staszów decyzja o warunkach zabudowy z przeznaczeniem na cele mieszkalno-
usługowe. W roku 2014 Rada Miejska podjęła uchwałę Nr L/506/14 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
działki 4752 o powierzchni 1231 m.kw.W związku z dokonaniem podziału geodeyzjnego sąsiedniej działki 
obecnie możliwa jest sprzedaż także działki nr 5286/14 o powierzchni 519 m.kw., która posiada dostęp do 
drogi publicznej. Wobec powyższego zasadne jest uchylenie ww.uchwały i podjęcie niniejszej uchwały 
o zbyciu nieruchomości o zwiększonej powierzchni, posiadającej dostęp do drogi publicznej, co znacznie 
wpłynie na możliwość jej zagospodarowania. Zbycie działek pozwoli uzyskać środki finansowe do budżetu 
Gminy. 
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