
 

Uchwała Nr 192/1118/2018 
Zarządu Powiatu Stalowowolskiego 

z dnia 7 lutego 2018 r. 

 

w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego dotyczącej 

wyrażenia woli przekazania Skarbowi Państwa w formie darowizny nieruchomości 

zabudowanej oznaczonej jako działka o nr ew. 804 o powierzchni 1543 m2, obręb 0003 

Centrum Stalowa Wola, stanowiącej własność Powiatu Stalowowolskiego 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym (tekst 

jednolity Dz. U. z  2017 r. poz. 1868 z póź. zm.) Zarząd Powiatu Stalowowolskiego uchwala co 

następuje: 

 

§ 1. 

Przyjmuje się projekt Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie wyrażenia woli 

przekazania Skarbowi Państwa w formie darowizny nieruchomości zabudowanej oznaczonej 

jako działka o nr ew. 804, o powierzchni 1543 m2, obręb 0003 Centrum Stalowa Wola, 

położonej w Stalowej Woli przy ul. Okulickiego 12, zabudowanej budynkiem parterowym 

częściowo podpiwniczonym, stanowiącej własność Powiatu Stalowowolskiego. 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
  
 
 
 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uchwała Nr 
Rady Powiatu Stalowowolskiego 

z dnia 
 
w sprawie wyrażenia woli przekazania Skarbowi Państwa w formie darowizny 

nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka o nr ew. 804 o powierzchni 1543 m2, 

obręb 0003 Centrum Stalowa Wola, stanowiącej własność Powiatu Stalowowolskiego. 

 

Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) Rada Powiatu 

Stalowowolskiego uchwala co następuje:  

 

§ 1 

 

Wyraża się wolę przekazania Skarbowi Państwa w formie darowizny nieruchomości 

zabudowanej oznaczonej jako działka o nr ew. 804, o powierzchni 1543 m2 , obręb 0003 

Centrum Stalowa Wola, położonej w Stalowej Woli przy ul. Okulickiego 12, zabudowanej 

budynkiem parterowym częściowo podpiwniczonym, stanowiącej własność Powiatu 

Stalowowolskiego. 

 

§ 2 

 

Nieruchomość opisana w § 1 będzie wykorzystana na potrzeby Powiatowego Inspektoratu 

Weterynarii w Stalowej Woli.  

 

§ 4 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Stalowowolskiego. 

 

  

§ 5 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



 

UZASADNIENIE 
 

Powiat Stalowowolski jest właścicielem nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem 

ewidencyjnym 804, obręb 0003 – Centrum, położonej w Stalowej Woli przy ul. Okulickiego 

12.  

Przedmiotowa nieruchomość po jej opuszczeniu przez Poradnię 

Psychologiczno-Pedagogiczną (zmiana siedziby) była zbędna dla potrzeb Powiatu i w dniu 

13.10.2017 roku została wynajęta na okres 10 lat dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii 

w Stalowej Woli. 

W przyszłości w przypadku zapowiadanej reformy, przedmiotowa nieruchomość może zostać 

siedzibą Powiatowego Inspektoratu Bezpieczeństwa Żywności co jest istotne z punktu 

widzenia Powiatu i jego mieszkańców. 

Stan techniczny nieruchomości przy ul. Okulickiego 12 wymaga znacznych nakładów 

finansowych. Powiatowy Inspektorat Weterynarii może pozyskać środki finansowe na 

przebudowę – remont obiektu, tylko w przypadku zapewnienia, że nieruchomość stanie się 

własnością Skarbu Państwa. Ponieważ Powiat nie ma innych planów co do wykorzystania 

nieruchomości przekazanie nieruchomości dla Skarbu Państwa na potrzeby Powiatowego 

Inspektoratu Weterynarii jest uzasadnione.  

Po podjęciu uchwały intencyjnej zostanie rozpoczęta procedura prawna związana z 

dokonaniem darowizny. 

 

 

 

 

 

 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 

 

 

 


