
UCHWAŁA NR V/44/2019
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

z dnia 17 stycznia 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości

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 2018 roku poz.994 ze zm.1)) oraz art. 37 ust.2 pkt 6 ustwy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 roku poz.2204 ) - Rada Miejska w Staszowie 
uchwala co następuje: 

§ 1. 

1. Wyrazić zgodę na bezprzetargowe zbycie nieruchomości położonej w Staszowie na osiedlu "Małopolskie" 
oznaczonej numerem ewidencyjnym 418/6 o powierzchni 64 m.kw., przylegajacej do działek 
oznaczonych numerami ewidencyjnymi 5735/8 i 1446/9, na rzecz właścicieli tych nieruchomości, w celu 
poprawy ich zagospodarowania. 

2.  Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Staszów 
powyższa działka leży na terenie obszarów zabudowanych przeznaczonych do uporządkowania 
istniejącego zagospodarowania i uzupełnienia zabudowy. 

3.  Szczegółowe położenie i oznaczenie nieruchomości zawiera mapa stanowiąca załącznik do niniejszej 
uchwały.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Ireneusz Kwiecjasz

1) zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2018 roku poz.1000, poz.1349 i poz.1432

Id: TWSTA-GABVL-NIMOL-HMOZV-GEUOZ. Podpisany Strona 1



Uzasadnienie do Uchwały Nr V/44/2019

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 17 stycznia 2019 r.

Działka położona w Staszowie na osiedlu "Małopolskie" oznaczona numerem ewidencyjnym 418/6 
o powierzchni 64 m.kw. stanowi własność Gminy Staszów i powstała z podziału działki nr 418/5, dla której 
w Sądzie Rejonowym w Staszowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr 
KI1A/00042169/4. 
Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Staszów powyższa 
działka leży na terenie obszarów zabudowanych przeznaczonych do uporządkowania istniejącego 
zagospodarowania. W związku z faktem, iż działka nr 418/6 leży pomiędzy działkami nr 5735/8 i 1446/9 
stanowiącymi własność tych samych właścicieli, zasadne jest jej bezprzetargowe zbycie na poszerzenie tych 
działek, co pozwoli na ich odpowiednie zagospodarowanie. Działka nr 418, z podziału której powstała 
działka 418/6, stanowiła w latach dziewięćdziesiątych drogę dojazdową do pól, jednakże w związku 
z powstaniem osiedla budownictwa jednorodzinnego "Małopolskie" i wykonaniem nowych ulic osiedlowych 
utraciła swoją funkcję i nie jest wykorzystywana jako droga dojazdowa. Z uwagi na małą powierzchnię 
działka nr 418/6 nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość. Zbycie powyższej działki 
pozwoli na pozyskanie środków finansowych do budżetu gminy. 
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