
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY BOGORIA

z dnia 27 stycznia 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie do Wojewody Świętokrzyskiego z wnioskiem o przekazanie 
na własność nieruchomości gruntowych niezbędnych do realizacji zadań własnych gminy

Na podstawie art. 7 ust. 1 i art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579.) i art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy 
wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. 1990 r. 
Nr 32, poz. 191 z późn. zm.)

Rada Gminy w Bogorii uchwala, co następuje:

§ 1. Nieruchomości gruntowe  oznaczone jako działki o numerach ewidencyjnych 198 o pow. 0,83 ha i 200 
o pow. 1,59 ha objęte Księgą Wieczystą  nr KI1A/00032532/7 położone w obrębie Kolonia Bogoria służą 
realizacji zadań własnych gminy polegających na budowie ciągu pieszo- jezdnego z przeznaczeniem pod trasy 
piesze i ścieżki rowerowe.

2. Nieruchomości gruntowe  oznaczone jako działki o numerach ewidencyjnych 156 o pow. 0,82 ha i 266 
o pow. 1,10 ha objęte Księgą Wieczystą  nr KI1A/00032524/8 położone w obrębie Kolonia Pęcławska służą 
realizacji zadań własnych gminy polegających na budowie ciągu pieszo- jezdnego z przeznaczeniem pod trasy 
piesze i ścieżki rowerowe. Na działce o numerze ewidencyjnym 156 znajduje się droga lokalna Kolonia 
Pęcławska - Wagnerówka o nawierzchni asfaltowej. Teren działki o numerze ewidencyjnym  266 przecinają 
przejazdy dróg lokalnych o nawierzchniach gruntowych.

3. Nieruchomość gruntowa  oznaczona jako działka o numerze ewidencyjnym 415 o pow. 1,20 ha objęta 
Księgą Wieczystą  nr KI1A/00032527/9 położona w obrębie Kolonia Wysoki Małe służy realizacji zadania 
własnego gminy polegającego na budowie ciągu pieszo- jezdnego z przeznaczeniem pod trasy piesze i ścieżki 
rowerowe. Teren działki o numerze ewidencyjnym  415 przecinają przejazdy dróg lokalnych  rolniczych 
o nawierzchniach gruntowych.

4. Nieruchomość gruntowa  oznaczona jako działka o numerze ewidencyjnym 383 o pow. 2,15 ha objęta 
Księgą Wieczystą  nr KI1A/00032530/3 położona w obrębie Moszyny służy realizacji zadania własnego gminy 
polegającego na budowie ciągu pieszo- jezdnego z przeznaczeniem pod trasy piesze i ścieżki rowerowe.
Na działce o numerze ewidencyjnym 383 znajduje się droga lokalna Moszyny - Rogoźno o nawierzchni 
asfaltowej.

5. Nieruchomości gruntowe  oznaczone jako działki o numerach ewidencyjnych 807 o pow. 1,4055 ha, 
808 o pow. 3,0502 ha objęte Księgą Wieczystą  nrKI1A/00036303/1 i działka o numerze ewidencyjnym 
35 o pow. 0,74 ha objęta Księgą Wieczystą  nr KI1A/00036302/4 położone w obrębie Budy służą realizacji 
zadań własnych gminy polegających na budowie ciągu pieszo- jezdnego z przeznaczeniem pod trasy piesze 
i ścieżki rowerowe. Na działce o numerze ewidencyjnym 35 znajduje się droga lokalna  o nawierzchni 
asfaltowej oraz  droga gminna Kolonia Pęcławska - Wagnerówka o nawierzchni asfaltowej,  znaczna część tej 
działki posiada nawierzchnię tłuczniową biegnącą pomiędzy hałdami Kopalni Jurkowice- Budy.

6. Nieruchomość gruntowa  oznaczona jako działka o numerze ewidencyjnym 504 o pow. 1,45 ha objęta 
Księgą Wieczystą  nr KI1A/00032529/3 położona w obrębie Podlesie służy realizacji zadania własnego gminy 
polegającego na budowie ciągu pieszo- jezdnego z przeznaczeniem pod trasy piesze i ścieżki rowerowe.
Na działce o numerze ewidencyjnym 504 znajduje się droga lokalna o nawierzchni asfaltowej.

7. Nieruchomość gruntowa  oznaczona jako działka o numerze ewidencyjnym 5 o pow. 0,73 ha objęta 
Księgą Wieczystą nr KI1A/00032528/6 położona w obrębie Wagnerówka służy realizacji zadania własnego 
gminy polegającego na budowie ciągu pieszo- jezdnego z przeznaczeniem pod trasy piesze i ścieżki rowerowe.
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8. Nieruchomości gruntowe  oznaczone jako działki o numerach ewidencyjnych 437 o pow. 2,13 ha objęta 
Księgą Wieczystą nr KI1A/00035416/9 i działka o numerze ewidencyjnym 550 o pow. 1,8961 ha objęta Księgą 
Wieczystą nr KI1A/00032526/2 położone w obrębie Wola Malkowska służą realizacji zadania własnego gminy 
polegającego na budowie drogi dojazdowej.

9. Nieruchomość gruntowa  oznaczona jako działka o numerze ewidencyjnym 543 o pow. 0,02 ha objęta 
Księgą Wieczystą nr KI1A/00032533/4 położona w obrębie Zimnowoda służy realizacji zadania własnego 
gminy polegającego na budowie ciągu pieszo- jezdnego z przeznaczeniem pod trasy piesze i ścieżki rowerowe.

10. Nieruchomości gruntowe  oznaczone jako działki o numerach ewidencyjnych 839 o pow. 1,18 ha, 
840 o pow. 0,38 ha i 566 o pow. 0,47 ha objęte Księgą Wieczystą nr KI1A/00032523/1 położone w obrębie 
Witowice służą realizacji zadań własnych gminy polegających na budowie ciągu pieszo- jezdnego 
z przeznaczeniem pod trasy piesze i ścieżki rowerowe. Na działce o numerze ewidencyjnym 839 planuje
 się również realizację zadania własnego Gminy polegającego na budowie wiaty o funkcji wypoczynkowej 
ze stojakami rowerowymi, toaletą, oraz stołami i siedziskami.

11. Nieruchomość gruntowa  oznaczona jako działka o numerze ewidencyjnym 376 o pow. 0,71 ha objęta 
Księgą Wieczystą  nr KI1A/00032582/2 położona w obrębie Jurkowice służy realizacji zadania własnego 
gminy polegającego na budowie ciągu pieszo- jezdnego z przeznaczeniem pod trasy piesze i ścieżki rowerowe. 
Na działce o numerze ewidencyjnym 376 znajduje się również droga lokalna o nawierzchni asfaltowej
oraz droga gruntowa.

12. Nieruchomości gruntowe  oznaczone jako działki o numerach ewidencyjnych 424 o pow. 1,50 ha, 
425 o pow. 0,31 ha i 426 o pow. 0,14 ha objęte Księgą Wieczystą nr KI1A/00032525/5 położone w obrębie 
Wola Kiełczyńska służą realizacji zadań własnych gminy polegających na budowie ciągu pieszo- jezdnego 
z przeznaczeniem pod trasy piesze i ścieżki rowerowe.  Na działce o numerze ewidencyjnym 424 znajduje się 
droga lokalna Bogoria - Kolonia Malkowska i skrzyżowanie do Woli Kiełczyńskiej o nawierzchni asfaltowej, 
planuje się tutaj również realizację zadania własnego Gminy polegającego na budowie drogi dojazdowej.

13. Nieruchomości gruntowe  oznaczone jako działki o numerach ewidencyjnych 271/4 o pow. 1,1039 ha, 
271/6 o pow. 0,0160 ha, 271/8 o pow. 0,4270 ha i 271/10 o pow. 0,1870 ha objęte Księgą Wieczystą 
nr KI1A/00041821/6 położone w obrębie Bogoria służą realizacji zadania własnego gminy polegającego
na budowie publicznej, dojazdowej do działek. Na działkach o numerach ewidencyjnych 271/4 i 271/6 znajduje 
się droga o nawierzchni tłuczniowej.

14. Wszystkie z wyżej wymienionych działek służą obecnie jako drogi dojazdowe do pól i zabudowań 
mieszkalnych dla mieszkańców i użytkowników gruntów.

§ 2. Zobowiązuje Wójta Gminy do wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Świętokrzyskiego 
o przekazanie Gminie Bogoria na własność nieruchomości gruntowych oznaczonych w ewidencji gruntów 
Starostwa Powiatowego w Staszowie numerami 198 i 200 znajdujące się w miejscowości Kolonia Bogoria, 
156 i 266 znajdujące się w miejscowości Kolonia Pęcławska, 415 znajdująca się w miejscowości Kolonia 
Wysoki Małe, 383 znajdująca się w miejscowości Moszyny, 807,808,35 znajdujące się w miejscowości Budy, 
504 znajdująca się w miejscowości Podlesie, 5 znajdująca się w miejscowości Wagnerówka, 550 i 437 
znajdujące się w miejscowości Wola Malkowska, 543 znajdująca się w miejscowości Zimnowoda, 839, 
840 i 566 znajdujące się w miejscowości Witowice, 376 znajdująca się w miejscowości Jurkowice, 424, 
425 i 426 znajdujące się w miejscowości Wola Kiełczyńska, 271/4, 271/6, 271/8 i 271/10 znajdujące się 
w miejscowości Bogoria, które Gmina Bogoria nabyła na podstawie umowy sprzedaży w trybie 
art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego 
"Polskie Koleje Państwowe" oraz umowy nieodpłatnego przekazania prawa użytkowania wieczystego gruntu 
w trybie art. 39 ust. 3 ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego 
" Polskie Koleje Państwowe".

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Maciej Tutak
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Uzasadnienie

do Uchwały Nr .............

Rady Gminy w Bogorii

z dnia 27 stycznia 2017 r.

Prawo użytkowania wieczystego działek oznaczonych numerami: 198 i 200 położonych w miejscowości
Kolonia Bogoria, 156 i 266 polożonych w miejscowości Kolonia Pęcławska, 415 położona w miejscowości
Kolonia Wysoki Małe, 383 położonej w miejscowości Moszyny, 807,808,35 polożonych w miejscowości
Budy, 504 polożonej w miejscowości Podlesie, 5 położonej w miejscowości Wagnerówka, 550 i 437
polożonych w miejscowości Wola Malkowska, 543 położonej w miejscowości Zimnowoda, 839, 840 i 566
polożonych w miejscowości Witowice, 376 polożonej w miejscowości Jurkowice, 424, 425 i 426
polożonych w miejscowości Wola Kiełczyńska, 271/4, 271/6, 271/8 i 271/10 polożonych w miejscowości
Bogoria, gmina nabyła na podstawie umowy sprzedaży w trybie art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy
o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje
Państwowe" oraz umowy nieodpłatnego przekazania prawa użytkowania wieczystego gruntu w trybie
art. 39 ust. 3 ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "
Polskie Koleje Państwowe", na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 8634/2016. Działki
te wykorzystywane są do realizacji zadań własnych gminy i zaspokajania potrzeb mieszkańców.

Na w/w działkach znajdują się drogi gminne i dojazdowe oraz planowana jest budowa ciągów pieszo-
jezdnych z przeznaczeniem pod trasy piesze i ścieżki rowerowe. Na działce o numerze ewidencyjnym
839 poza ciągiem pieszo - jezdnym, planuje się również budowę wiaty o funkcji wypoczynkowej
ze stojakami rowerowymi, toaletą, oraz stołami i siedziskami.

W celu przeksztalcenia prawa użytkowania wieczystego w/w działek w prawo własności na rzecz Gminy
Rada Gminy Bogoria upoważnia Wojta Gminy do złożenia wniosku do Wojewody Świętokrzyskiego.

Podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Id: F167E511-6009-4009-996C-FC593ED56240. Projekt Strona 1




