
GN-III.6840.1.2020                                                                                                                                                               Staszów, dnia 2021.05.10 
Starosta Staszowski działając na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt. 7, art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) oraz stosownie do Zarządzenia Nr 61/2021 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29.04.2021 r. podaje do publicznej wiadomości 
 

WYKAZ 
sporządzony dla działki położonej w obrębie Łęg, gmina Połaniec, oznaczonej numerem działki 219/1 o pow. 0,1940 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa 

przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w trybie bezprzetargowym 
Lp Dokument 

własności 
Nr  

ewid. 

działki 

Pow. 

działki  
w ha 

Opis 

nieruchomości 
Termin i sposób 

zagospodarowan

ia nieruchomości 

Przeznaczenie 

nieruchomości w 

miejscowym planie 

zagospodarowania 

przestrzennego Gminy 

Połaniec 

Okres 

trwania 

użytko

wania 

wieczys

tego 

Cena 

nieruchomości 
Pierwsza opłata z 

tytułu 

użytkowania 

wieczystego 

wynosząca               

25 % ceny 

nieruchomości 

Opłata roczna z 

tytułu 

użytkowania 

wieczystego 

1. 
 

 

 

 

KI1A/000452

79/9 
219/1 0,1940 Nieruchomość 

położona na 

terenie 

częściowo 

uzbrojonym, 

stanowiąca teren 

nieużytkowany, 

porośnięty 

chwastami i 

nawłocią 

częściowo od 

strony drogi 

porośnięty 

zadrzewieniami. 

Użytkownik 

wieczysty 

zobowiązany 

będzie do 

zagospodarowania 

nieruchomości w 

terminie 5 lat, 

licząc od daty 

zawarcia aktu  

notarialnego. Za 

zagospodarowanie 

uważa się budowę 

stacji 

elektroenergetyczn

ej 110/15 kV 

Połaniec 2.   

Zgodnie z miejscowym 

planem zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Połaniec zatwierdzonym 

uchwałą Rady Miejskiej w 

Połańcu Nr LXVI/427/2018 

z dnia 27.09.2018 roku roku 

działka położona w obrębie 

Łęg, gmina Połaniec, 

oznaczona w ewidencji 

gruntów numerem działki 

219/1 o pow. 0,1940 ha 

znajduje się w części na 

terenach infrastruktury 

technicznej z zakresu 

elektroenergetyki, 

oznaczonym symbolem 

w planie E2, a w części na 

terenach zabudowy 

usługowej, obiektów 

produkcyjnych, składów 

i magazynów – symbol w 

planie UP.7 w części na 

terenach dróg publicznych i 

placów publicznych – droga 

klasy L – lokalna – symbol 

w planie KDL.1. 

99 lat 35 000,00 zł 

(słownie zł.: 

trzydzieści pięć 

tysięcy  00/100)  

8750,00 zł (słownie 

złotych: osiem 

tysięcy  siedemset 

pięćdziesiąt 

złotych)  + podatek 

VAT zgodnie z 

obowiązującymi 

przepisami ustawy 

z dnia 11.03.2004 r. 

o podatku od 

towarów i usług (t.j. 

Dz. U. z 2020 poz. 

106 ze zm.). 

350,00 zł 

(słownie złotych:  

trzysta 

pięćdziesiąt  

złotych  00/100) 

+ podatek VAT 

zgodnie z 

obowiązującymi 

przepisami 

ustawy z dnia 

11.03.2004 r. o 

podatku od 

towarów i usług 

(t.j. Dz. U. z 

2020 poz. 106 ze 

zm.). 

 



 

 

* Nieruchomość oddaje się w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat z przeznaczeniem na budowę stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Połaniec 2. Za oddanie 

nieruchomości w użytkowanie wieczyste pobiera się pierwszą opłatę oraz opłaty roczne: 
stawka procentowa pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 25%  wartości rynkowej nieruchomości, 
wysokość stawki procentowej opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego za nieruchomość gruntową oddaną w celu realizacji urządzeń infrastruktury technicznej  

wynosi 1% wartości rynkowej nieruchomości, 
opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok; opłaty rocznej nie pobiera się za rok, 

w którym zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego, 
wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a art. 77 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 

2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Zaktualizowaną opłatę roczną ustala się 

przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej od wartości nieruchomości określonej na dzień aktualizacji, 
zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług do kolejnych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu zostanie 

doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej na dzień dokonania wpłaty  
 

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami zastrzega się prawo pierwszeństwa nabycia nieruchomości osobie, która spełnia jeden z 

następujących warunków: 
- przysługuje jej roszczenie o nabycie przedmiotowej nieruchomości z mocy w/w ustawy lub odrębnych przepisów, 
- jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 05.12.1990 r. albo jego spadkobiercą.   
Osoby, o których mowa powyżej korzystają z prawa pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu złożą 

oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną przez Starostę Staszowskiego.  
 

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości ustala się do dnia 21.06.2021 r.  
 

Niniejszy wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Staszowie ul. Piłsudskiego 7 w dniach od …………………….... do ……….………….. 
 
 

                STAROSTA 
                Józef Żółciak 


