
UCHWAŁA NR XXXIII/255/2021 
RADY POWIATU W STARACHOWICACH 

z dnia 28 października 2021 r. 

w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Powiat Starachowicki prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości stanowiącej wąskotorową linię kolejową Starachowice Wschodnie – Iłża. 

Na podstawie art. 12 ust. 8 lit. a)  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998r.  o  samorządzie  powiatowym (Dz. U. 
z 2020 r., poz. 920) w związku z § 2 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 (Dziennik Urzędowy Województwa 
Świętokrzyskiego nr 267, poz. 3083, Nr 11 poz. 147 oraz art. 13  ust. 2 w związku z art. 6 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.  z 2020, poz. 1990  
ze zm.) Rada Powiatu w Starachowicach uchwala,  co następuje:  

§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne przejęcie od PKP S.A. na rzecz Powiatu Starachowickiego prawa 
użytkowania wieczystego nieruchomości, na której znajduje się wąskotorowa linia kolejowa Starachowice 
Wschodnie – Iłża, wraz z prawem własności budowli służących eksploatacji związanej z tą linią 
z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie transportu i turystyki następujących działek: 

- gmina Starachowice obr. 05 – dz. nr 1089/4 o pow. 0,1153 ha, dz. nr 1089/5 o pow. 0,4606 ha, 
dz. nr  1089/9 o pow. 0,0147 ha, dz. nr 108/2 o pow. 0,7078 ha, dz. nr 108/3 o pow. 0,7441 ha, 
dz. nr 108/5 o pow. 1,6230 ha, 

- gmina Starachowice obr. 06 – dz. nr 729 o pow. 0,8439 ha, 

- gmina Brody obręb Lipie – dz. nr 324 o pow. 4,2000 ha, 

- gmina Brody obręb Lubienia – dz. nr 775 o pow. 4,8200 ha. 

§ 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 

Na podstawie umowy użyczenia z dnia 10.01.2003 r. Powiat Starachowicki gospodaruje  nieruchomośą 
stanowiącą linię kolejki wąskotorowej Starachowickiej Kolei Dojazdowej: Starachowice Wschodnie 
Wąskotorowe – Iłża. 

Nieruchomości położone na terenie województwa mazowieckiego, wchodzace w skład tej kolejki zostały 
przejęte na rzecz Powiatu Starachowickiego w formie darowizny - akt notarialnym Rep. A nr 3248/2015 
z dnia 31.07.2015 r. 

 W związku z tym, że PKP S.A. uregulowała stan prawny części linii kolejowej poprzez uzyskanie 
prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, działek położonych 
w Starachowicach, oznaczonych: nr 1089/4,  nr 1089/5, nr 1089/9, nr 108/2, nr 108/3, nr 108/5 i nr 729 oraz 
położonych w gminie Brody oznaczonych jako działki nr 324 w Lipiu i nr 775 w Lubieni, możliwe jest 
przejęcie przedmiotowej nieruchomosci na rzecz Powiatu Starachowickiego.  

 Zgodnie z § 3 załącznika do 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 (Dziennik Urzędowy  
Województwa Świętokrzyskiego nr 267, poz. 3083) zmienionej Uchwałą Rady Powiatu w Starachowicach 
Nr LV/463/2006 z dnia26 października 2006r. (Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego nr 11, 
poz. 147) nabywanie nieruchomości na rzecz Powiatu dokonuje się za zgodą Rady Powiatu. 

Mając powyższe na uwadze, zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały.
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Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Powiat
Starachowicki prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej
wąskotorową linię kolejową Starachowice Wschodnie – Iłża,

ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (18)
Piotr Ambroszczyk, Piotr Babicki, Paweł Brzozowski, Przemysław Czaja, Dariusz Dąbrowski, Joanna Główka, Danuta Krępa,
Agnieszka Kuś, Ryszard Nowak, Jan Pocheć, Sławomir Rymarczyk, Maria Salwa, Krzysztof Serwicki, Robert Sowula, Mirosław
Wojciechowski, Stanisław Wojtan, Bożena Wrona, Izabela Wrona

NIEOBECNI (3)
Marek Maciukajć, Jarosław Olech, Dariusz Stachowicz

Głosowanie zakończono w dniu: 28 października 2021, o godz. 12:29
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