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UCHWAŁA NR XLI/333/2022 

RADY POWIATU W STARACHOWICACH 

z dnia 28 kwietnia 2022 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym, na rzecz Gminy Starachowice, 

części nieruchomości stanowiących własność Powiatu Starachowickiego oraz na obniżenie ceny 

sprzedaży. 

Na podstawie art. 12 ust. 8 lit. a) ustawy  z dnia  5 czerwca  1998r. o samorządzie  powiatowym (Dz. U.  

z 2022 r., poz. 528), art. 13 ust. 1, art. 14 ust. 1 i ust. 5 w związku z art.  37 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 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 (Dziennik 

Urzędowy Woj. Św. Nr 267, poz. 3083) zmienionej Uchwałą Nr LV/463/2006 Rady Powiatu 

w Starachowicach (Dziennik Urzędowy Woj. Św. Nr 11 poz. 147), Rada Powiatu w Starachowicach 

uchwala,  co następuje: 

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz Gminy Starachowice części 

nieruchomości stanowiących własność Powiatu Starachowickiego, położonych w Starachowicach przy  

ul. Batalionów Chłopskich: 

1) uregulowanej w księdze wieczystej KI1H/00023439/6, oznaczonej jako działki: 

-  nr 9/89 o pow. 0,0581 ha, nr 9/90 o pow. 0,1771 ha, nr 9/91 o pow. 0,7856 ha, nr 9/35 o pow. 0,0711 ha, 

nr 9/31 o pow. 0,2887 ha, nr 9/45 o pow. 0,6317 ha i nr 9/37 o pow. 0,0135 ha,  

2) uregulowanej w księdze wieczystej KI1H/00038744/5, oznaczonej jako działka nr 9/33 

o pow. 0,1911 ha,  

3) uregulowanej w księdze wieczystej KI1H/00038742/1, oznaczonej jako działka nr 9/34  

o pow. 0,0235 ha,  

4) uregulowanej w księdze wieczystej KI1H/00037984/2, oznaczonej jako działka nr 9/26 

o pow. 0,0118 ha, 

5) uregulowanej w księdze wieczystej KI1H/00037985/9, oznaczonej jako działka nr 9/28 

o pow. 0,0135 ha. 

2. Wyraża się zgodę na obniżenie ceny sprzedaży nieruchomości, o których mowa w ust. 1, poniżej jej 

wartości rynkowej. 

§ 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, położonych w Starachowicach przy 

ul. Batalionów Chłopskich, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki : 

- nr 9/89 o pow. 0,0581 ha, nr 9/90 o pow. 0,1771 ha, nr 9/91 o pow. 0,7856 ha, nr 9/35 o pow. 0,0711 ha, 

nr 9/31 o pow. 0,2887 ha, nr 9/45 o pow. 0,6317 ha i nr 9/37 o pow. 0,0135 ha, uregulowanej w księdze 

wieczystej KI1H/00023439/6, 

- nr 9/33 o pow. 0,1911 ha, uregulowanej w księdze wieczystej KI1H/00038744/5, 

- nr 9/34 o pow. 0,0235 ha, uregulowanej w księdze wieczystej KI1H/00038742/1, 

- nr 9/26 o pow. 0,0118 ha, uregulowanej w księdze wieczystej KI1H/00037984/2, 

- nr 9/28 o pow. 0,0135 ha, uregulowanej w księdze wieczystej KI1H/00037985/9. 

Księgi prowadzone są  przez Sąd Rejonowy w Starachowicach Wydział Ksiąg Wieczystych. 

Działka nr 9/33 zabudowana jest budynkiem byłego oddziału zakaźnego, działki 

nr 9/34 i nr 9/35 zbudowane są budynkami gospodarczymi. Działki nr 9/89, nr 9/90, nr 9/91 są 

niezabudowane, natomiast działki nr 9/31, nr 9/26, nr 9/45, nr 9/28 i nr 9/37 są niezabudowane, stanowią 

drogi wewnętrzne. 

W związku z tym że przedmiotowe nieruchomości nie będą wykorzystywane przez Powiat Starachowicki 

do realizacji zadań określonych przepisami, przeznacza się je do sprzedaży. 

Przepisy art. 37 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  

(Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.), zezwalają na bezprzetargowe zbycie nieruchomości, jeżeli zbycie 

następuje między Skarbem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego oraz między tymi jednostkami. 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ww. ustawy nieruchomości stanowiące przedmiot własności jednostek samorządu 

terytorialnego mogą być sprzedawane Skarbowi Państwa lub innym jednostką samorządu terytorialnego za 

cenę niższą niż wartość rynkowa nieruchomości. Aby dokonać sprzedaży po cenie niższej niż wartość 

rynkowa nieruchomości wymagana jest – w myśl art. 14 ust. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami – 

odrębna zgoda Rady Powiatu. 

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