
UCHWAŁA NR XXXII/244/2021 
RADY POWIATU W STARACHOWICACH 

z dnia 26 sierpnia 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym, na rzecz Gminy Starachowice, 
nieruchomości niezbudowanej, stanowiącej własność Powiatu Starachowickiego. 

Na podstawie art. 12 ust. 8 lit. a) ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998r.  o  samorządzie  powiatowym (Dz. U. z 
2020 r., poz. 920 ze zm.), art. 13 ust. 1 w związku z art. 37 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) oraz Uchwały  Nr LIII/444//2006 Rady 
Powiatu w Starachowicach z dnia 30 sierpnia 2006r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania oraz 
wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości na okres dłuższy niż trzy lata zmienionej Uchwałą Nr 
LV/463/2006 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 26 października 2006 r., Rada Powiatu 
w Starachowicach uchwala,  co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz Gminy Starachowice części 
nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Starachowickiego, położonej w Starachowicach 
przy ul. Radomskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 9/87 o pow. 0,0524 ha, 
uregulowanej w księdze wieczystej KW KI1H/00023439/6. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Starachowicach. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca Rady 
 
 

Bożena Wrona 
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Uzasadnienie 

Powiat Starachowicki jest właścicielem nieruchomości, położonej w Starachowicach przy 
ul. Radomskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 9/87 
o pow. 0,0524 ha, objętej księgą wieczystą Nr KI1H/00023439/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy 
w Starachowicach Wydział Ksiąg Wieczystych. 

Prezydent Miasta Starachowice, działając w imieniu Gminy Starachowice wystąpił 
z wnioskiem o sprzedaż działki nr 9/87 o pow. 0,0524 ha w trybie bezprzetargowym. Przedmiotowa 
nieruchomość jest drogą wewnętrzną, która stanowić będzie dojazd do nieruchomości będących obecnie 
własnością Gminy Starachowice. 

Przepisy art. 37 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 
z 2020 r. poz. 1990 ze zm.),  zezwalają na bezprzetargowe zbycie nieruchomości, jeżeli zbycie następuje 
między Skarbem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego oraz między tymi jednostkami. 

Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 30 sierpnia 2006 r., 
Nr LIII/444/2006 w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania 
nieruchomości na okres dłuższy niż trzy lata, zmienionej Uchwałą Nr LV/463/2006 Rady Powiatu w 
Starachowicach  z dnia 26 października 2006 r., warunki sprzedaży nieruchomości, w szczególności cena 
sprzedaży, zostaną ustalone w drodze negocjacji, przeprowadzonych przez powołaną przez Zarząd Powiatu 
w Starachowicach Komisję negocjacyjną, a protokół z przeprowadzonych negocjacji zostanie przedłożony 
do zatwierdzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu w Starachowicach. 

Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały uważa się za zasadne.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 1431CF01-E24A-4478-BF06-46C203829D8F. Uchwalony Strona 1



Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie
bezprzetargowym, na rzecz Gminy Starachowice, nieruchomości
niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Starachowickiego

ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (17)
Piotr Ambroszczyk, Piotr Babicki, Paweł Brzozowski, Przemysław Czaja, Dariusz Dąbrowski, Danuta Krępa, Marek Maciukajć,
Jarosław Olech, Jan Pocheć, Sławomir Rymarczyk, Krzysztof Serwicki, Robert Sowula, Dariusz Stachowicz, Mirosław
Wojciechowski, Stanisław Wojtan, Bożena Wrona, Izabela Wrona

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Agnieszka Kuś

NIEOBECNI (3)
Joanna Główka, Ryszard Nowak, Maria Salwa

Głosowanie zakończono w dniu: 26 sierpnia 2021, o godz. 09:50
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