
UCHWAŁA NR XLIII/358/2022 
RADY POWIATU W STARACHOWICACH 

z dnia 25 sierpnia 2022 r. 

w sprawie  wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Starachowickiego 

Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. a)  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 
z 2022r. poz. 1526)  oraz art. 13 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz.U. z 2021r. poz. 1899  ze zm.) Rada Powiatu w Starachowicach uchwala co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na obciążenie hipoteką  umowną do sumy 29 470 000,00 zł (słownie złotych: 
dwadzieścia dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy)  nieruchomości położonej w Starachowicach 
przy ul. Radomskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obr.02 jako działka nr 9/68  o pow. 4,4316 
ha wpisanej w księdze wieczystej KW KI1H/00054219/4, stanowiącej własność  Powiatu  Starachowickiego na 
rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego tytułem zabezpieczenia kredytu udzielonego Powiatowemu Zakładowi 
Opieki Zdrowotnejw Starachowicach. 

§ 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 zabudowanej budynkami szpitala, położonej 
w Starachowicach, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obr.02 jako działka nr 9/68  o pow. 4,4316 
ha zapisanej w księdze wieczystej KW KI1H/00054219/4. 

Nieruchomość  znajduje się  w nieodpłatnym użytkowaniu Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Starachowicach. 

Na podstawie Uchwały Nr XLVI/340/2018 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 12 lipca 2018r. 
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Starachowickiego, w dziale IV ww. księgi wieczystej KW KI1H/00054219/4 dokonano wpisu hipoteki 
umownej na kwotę 31 862 083,50 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów osiemset sześćdziesiąt dwa 
tysiące osiemdziesiąt trzy 50/100) na rzecz Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna. 
jako zabezpieczenie kredytu udzielonego Powiatowemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Starachowicach, 
umowa z dnia 13.07.2018 r. Nr 12 1020 2629 0000 9196 0121 4378. 

W oparciu o pozytywną decyzję kredytową Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 12.07.2022r. 
RSW.434.1121.2022.TŁ, Dyrekcja PZOZ w Starachowicach zwróciła się z wnioskiem do Zarządu Powiatu 
o wyrażenie zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości zabudowanej budynkami szpitala, która 
będzie stanowić zabezpieczenie wierzytelności Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej na rzecz Banku 
Gospodarstwa Krajowego z tytułu : 

1)nowego kredytu obrotowego w rachunku kredytowym na kwotę 10 846 666,88 zł i 

2)kredytu inwestycyjnego na nieruchomość na kwotę 8 800 000,00 zł. 

Prognozowany termin spłaty kredytów, odpowiednio 1) – 27.12.2027r. , 2) – 30.06.2034 r. 

Środki pochodzące z kredytu, wykazane w punkcie 1) przeznaczone zostaną na całkowitą spłatę kredytu 
długoterminowego udzielonego PZOZ przez PKO BP SA na podstawie ww. umowy z dnia 13.07.2018r. na 
kwotę 21 241 389,00zł. 

W uzasadnieniu wniosku PZOZ określa, że zaciągając nowy kredyt na spłatę kredytu dotychczas 
posiadanego obniży koszty obsługi kredytu, gdyż oprocentowanie posiadanego kredytu wynosi WIBOR 1M 
+ stała  marża banku 0,85 punktów procentowych zaś według uzyskanej oferty wynosić będzie  WIBOR 1M 
+ stała  marża banku 0,82 punktów procentowych oraz złagodzi restrykcyjne zapisy umowy dotyczące 
dodatkowych zobowiązań kredytowych. 

Kredyt określony w punkcie 2) zostanie przeznaczony na zakup na rzecz PZOZ działek zabudowanych 
położonych w Starachowicach przy ul. Radomskiej, oznaczonych nr 9/67 o pow. 0,2253 ha i nr 9/38 o pow. 
0,2405 ha. 

Na podstawie art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (DZ.U. 
z 2021r., poz. 1899 ze zm.) nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu, a w szczególności mogą być 
przedmiotem obciążenia ograniczonymi prawami rzeczowymi. 

Uchwała Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 30 sierpnia 2006r. Nr LIII/444/2006 w sprawie zasad 
nabycia, zbycia i obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości na okres dłuższy niż 
trzy lata nie upoważnia Zarządu Powiatu do decydowania o obciążeniu hipoteką nieruchomości stanowiącej 
własność Powiatu Starachowickiego. W związku z powyższym do wyłącznej właściwości Rady należy 
wyrażenie zgody na dokonanie takiej czynności.  
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Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Starachowickiego

ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5

Wyniki imienne:
ZA (16)
Piotr Ambroszczyk, Piotr Babicki, Paweł Brzozowski, Przemysław Czaja, Danuta Krępa, Agnieszka Kuś, Marek Maciukajć,
Jarosław Olech, Jan Pocheć, Sławomir Rymarczyk, Maria Salwa, Krzysztof Serwicki, Robert Sowula, Dariusz Stachowicz,
Stanisław Wojtan, Bożena Wrona

NIEOBECNI (5)
Dariusz Dąbrowski, Joanna Główka, Ryszard Nowak, Mirosław Wojciechowski, Izabela Wrona

Głosowanie zakończono w dniu: 25 sierpnia 2022, o godz. 10:01
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